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40:' HASLE KOMMUNE

•

•
•

KORTBLAD NR .. 5133 ;'B'2 = SV ,: 20000

124b, Hasle ~rkjorder,
MATR.NR.:75v-;- Klemensker~. SOGN:

3,-4b, 4~, Strandmarken, H.-.c;.\e. :so .....d.QV-

AREAL: (63.1959 ha)

E J E R : kommunen

FREDET Kendelse, lyst 19.7.1972.

• FORMÅL: At sikre de fredningsværdier, som ejendommen repræsenterer.
Off. adgang til de skovbevoksede og uopdyrkede arealer påejendommen.

INDHOLD: Fredning af en del af ejendommen, hvorpå der forbydes
ændringer 1 den bestående tilstand.
Udlæggelse af en del af ejendommen til sommerhusbebyggelse.

~. PÅTALERET:

REG. NR.:

Fred::.ingsnævnet for Bornhol;:!ls a:nts fredningskreds , fred-
ningsplanudvalget for Bornholms amt, Hasle komoune og f.s.
v. angår de om~åjer,der ikke ifølge kendelsen er Udlagttil bebyggelse, Statens tilsyn ~ed de private skove.
K-23-4
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anden afspærring ud over, hvad 1'1J!...ovllri-rtol1 n(J(lvol1(Jig[,~ør', mit ikko
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nen<le QG bru[; af tlban ild ;J,f on1lver Alaf,s l'orbyctos. Under swdvan-

liGt ansvcr tillnrl.o.s ryr,;nillC ud en for. 11/11e;:;]Hlv og lyngboyolw0clc
, .
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voknct~O ntro.ndbrerl. I"otorl-;-ørr.ol er kun tJIJ.nclt mellem offcntli{<

e rin!';splndaer, :::-omm{ltto blive an1,'1,,:,,'I:,il:'un-c i, ØVl'Jc;t i det for

t.J~o\"clrif.ten noclvcnd:Lr;0 ollfcmr,:.
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rJp;t i Jorno(lent omfanG [,lCd fre(:,rU.l.l;-;smyncUgllodorno,s r;od~wndelse.

2. nell. (kJ. n r e; jC't'lUOliW18n, cl er ptl vc:dh,,-,)ftndc kort er vist

lWlllffiuncer bero l~tj,r,et til at udnytte den på. matr. nr. 12/+ b b€'-

li~~onde ~rus~rav.

Udlejning af grunde til GommerhuGbebygr.;else med lejemål over

10 ~'\l' lcan .i. henhold til udntyl:::ning::.loven ll.nn finde sted af sror-

IGIdl t mntril,;:ulcrede (';rundo.

for udstykninr.;, udle jllinr::' og l)e lJyr.;[,clno F:C"Jlderføle;end e

be i3tommelser:e
0.- Der skal oprettes lejekontrakt for hver ~r0nd, hvorved det blandt

andet bentemmes, at Hasle komwlne ved dennmkulturelle udval~
l

nkal have indseende mod GommerhusbebY3Gslsens udformning, place-

r1n8 oe; vedli~choldelse oe med, at erundone bevares som skovbe-

vokset grund, hvortil offentlighedens adgang kun bef,rænses af

den tilladte bebyr,gelse med omgivende læhegn.
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b. UdstykninlJ og bebyr,f;ol:Je slml :fiude sted i overensstemmelse mod
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ta stemroblscr:
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andet lige 56 let al1tr:mdeli(,;t materiale tan Hd-::c oDførcs.
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'lIlCCl (·101J.}']I'; :i nd(::::JJ.1Jttendo et u IJo lJY f': {.!;o l~8.l'cnl '[ltt hojst 100 111
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Gc1s1dller ni,n; vDsentligt fra nnrnon'lJiJ.o·L', er forbudt pu olIer

I uden for grtlnd(~no, med undtar:;"l,-;cJ (lf nl1l1inclolir. af· ae; 1)G.lffiGnill[;

for r~rundene lean kun sJw lJ1ecl]:ommuno..lbostyrolsel1s tilladelse.

e P~l hver pn:rcel sta1 indrettes to ·hilparkorj..l1f,spladser eller

en r;Cl.rnceplads i det tilladte lleboclneol1uD eller udhus med for-

plads aI tilstrc~\:kelig størrelse.
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7. 'PranDformerstationer pu indtil 20 m(- grundareal OEj indtil 3 m

i højden, kan opntilles under iaGtta~elDe af do foran fastsatte
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



REG. HR.Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

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

Sussi og Leif Finne
østergade 7
3700 Rønne.

5552.
Sag nr. 171/1987

Den 27 NOV.1987

GE~PART til~ S k o V - O g Na t u r s t y r e l s e n
'~iiu.'1fh;;m;;tning,
T": "'t.',u. ... . ...O"'J~ skr. af
.:. rir

+ 5 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 4 x Strandrnarken, Hasle jorder, beliggende

- 2Campanella 11, at opføre en 19 m stor carport med redskabsrum. Car-
porten udføres som stolpekonstruktion og redskabsrummets vægge udfø-
res af trykimprægneret træbeklædning. Bygningen forsynes med fladt
tag af PVC-plader.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af frednings-
nævnets kendelse tinglyst 19. juli 1972, hvori bl.a. er bestemt, at

-------tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller
sorte tegl eller græstørv.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse
med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår, at der opsættes
sternbrædder.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for
overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministe-
riet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle
kommune. samt af ansøgeren.

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

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle
kommune.

M;;jK7Jm~,~~8'~l)~'fff14~/
,.t nr. t' ./~ O~ C. - tiP,
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Fredningsnævnet
for Mod~..:o:~t I

Bornholms amts fredningskreds Skov- O!=l Nnturs~yretse"el Dommerkontoret i Rønne 2 5 FED. 1931
Damgade 4A, 3700 Rønne.tlf. 53 9501 45

REG.NR. SS52. .00

Sag nr. 19/1991

Den 22 FEB. 1991

Bornholms Byggeforretning A/S
Aakirkebyvej 60 GENPART til,. Skov- og Naturstyrelsen37 OO Rø n n e , til underretning,

D. h. t. Deres skr. af
J. nr.
+ bilag.

Hasle Badehotel K/S har overfor fredningsnævnet ansøgt om tilladelse
til at opføre en ca. 50 m2 stor tilbygning til den på ejendommen matr.
nr. 3 m.fl. Hasle Strandmark værende 93 m2 store servicebygning i for-
længelse af denne og i samme stil, materialer og farver.

Ejendommen, der er ca. 5 ha stor, ligger i den nordlige udkant af Has-
le lystskov i et sommerhusområde.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse ~f 6. juli 1972,
der bl.a. indeholder bestemmelser om bebyggelse og dennes udformning,
herunder farvevalg, højde og tagdækning. Bebyggelsen er samtidig be-
liggende i skov.

•
Fredningsnævnet har senest ved skrivelse af 25. juni 1985 godkendt den
eksisterende bebyggelse bestående af en restaurationsbygning, nævnte
servicebygning, 6 værelsesbygninger og 40 campinghytter samt en sauna-
bygning.

I medfør af naturfredningslovens § 34 og § 47 meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse
med den indsendte tegning og beskrivelse på betingelse af, at fred-
ningskendelsens bestemmelser om bebyggelsens udformning overholdes.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 og § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeri-
et, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle kommu-

Miljøministeriet
nSkov- og Naturstyrelsen

J.nr.SN \ al \\b-o oe>' ~

Akt. nr. lf lf



~

~
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pAgæl-

tt dende klagebe~p~t~~~d~.,~n tilladelse mA ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Opmærks omhe den henledes på, at der eventuel t"'t'~llige kræ ves t illa dels e
fra andre myndigheder til udførelsen,,~;.,p~{)~ektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle kommune.

Lorentzen

e•

•



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

__ Damgade 4A . 3700 Rønne
IsleIon 5695 01 45 . Fax 56 95 02 45

REG. NR. 5b~SL ,00

Sag nr. 45/1993 MOdtaget I
SJ(ov-og Naturstyrelsen

4 O tlO~j <9Q3! n' w. l oJDen - 9 NOV. 1993

Hasle kommune
Toftelunden 1
3790 Hasle.

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

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til udvi-
delse af den eksisterende cykelsti langs vestsiden af kommunevej-
en Fælledvej gennem Hasle Lystskov, således at den eksisterende
cykelsti omlægges og flyttes ca. 2 m mod vest i forbinelse med,
at der anlægges en 1,8 m bred skillerabat mellem Fælledvejens kø-
rebanedel og cykelsti. Omlægningen af cykelstien nødvendiggør, at
den eksisterende beplantning mellem olieberedskabslagerets tråd-
hegn og cykelstien fjernes.

Det fremgår af sagen, at Hasle Lystskov er omfattet af frednings-
nævnets kendelse af 23. juni 1972, ifølge hvilken der ikke må ske
ændringer i den bestående tilstand, herunder bebyggelse, udstyk-
ning og erhvervsmæssig udnyttelse.

Fredningsnævnet gav ved skrivelse af 6. november 1972 tilladelse
tt til en udstykning, hvorved 1454 m2 af Hasle Lystskovs areal nord

for beredskabslageret forenedes med beredskabslagerets areal.
Som vilkår for tilladelsen forlangte nævnet bl.a., at der skulle
udføres en tæt slørende beplantning langs olieberedskabslagerets
nord- og østskel.

Etableringen af den 2,5 m brede cykelsti vil nødvendiggøre, at
beplantningsbæltet fjernes.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved tilladelse efter fredningsnævnets kendelse af 23. juni
1972 og vilkårene i fredningsnævnets dispensationsskrivelse af 6.
november 1972 til at omlægge den eksisterende cykelsti og i den

/ 2. II! 6 -000 /
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forbindelse fjerne den slørende beplantning langs beredskabslage-
rets østskel på vilkår, at det eksisterende trådhegn søges sløret
med klatrende planter f.eks. arkitektens trøst (Polygonum
baldschuanicum), kaprifolium og suppleret med stedsegrønne buske.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700

Rønne.

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

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

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

~:-::>
.,- __ o ~. ___
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Fredningsnævnet
for

Bornhulms amts fredningskredse Dommerkontoret I Rønne
Damgade 4A . 3700 Rønne

Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Sag nr. 32/1994
REG. NR. 565Q ,OD

Den - 1 FEB. 1995

Hasle kommune
Toftelunden 1
3790 Hasle.

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

Overfor fredningsnævnet har kommunen ansøgt om godkendelse af en
overdragelse af ejendommen matr. nr. 3 Strandmarken, Hasle Jorder
til den hidtidige lejer K/S Hasle Hotelby.

Ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 6. juli 1972,
hvori bestemmes, at ejendommen udlægges til sommerhusbebyggelse.
Kendelsen indeholder endvidere bestemmelser om udstykning, udlej-
ning og bebyggelse.

Det fremgår af sagens oplysninger, at Hasle kommune i henhold til
tinglyst overenskomst med virkning fra den 1. september 1972 har
udlejet matr. nr. 3 Strandmarken af areal 50830 m2 for 30 år.

T der ~nledning skal fredningsnævnet meddele, at en overdragelse
af hele matr. n~. 3 Strandmarken, Hasle Jorder, ikke kræver fred-

e ningsnævnets godkendelse efter naturbeskyttelseslavens § 50, stk.
1. Det skal dog samtidig bemærkes, at køberen ved overdragelsen
overtager forp~igtelsen til at overholde fredningskendelsens
ovenfor omtalte bestemmelser.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger og lignende, ~am har en
væsentlig interesse l afgørelsen.

,/
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HASLE KO~'fMlJNE
Toftelunden l, 3790 Hasle
nr. 56964093 telefax 5696 4138

Bankforb.: Bikuben, Hasle afd.

Giro: 9 00 93 96

_e
Kommunalbestyrelsen

Dato: 25.10.94
1. nr.: 13.06.03.G01
ETB : haslehotel

BH/SH
Fredningsnævnet
c/o Dommerkontoret
Damgade 4 A
3700 RØnne

2 3 NOV. 1:]9;

Vedrørende matr. nr. 3 Strandmarken. Hasle jorder.
I medfØr af overenskomst mellem K/S Hasle Hotelby og Hasle
Kommune for ovenstående matrikel, har K/S Hasle Hotelby
lejeaftale gældende indtil 1. september 2002, der såfremt
lejeaftalen ikke forlænges for en ny 30-årig periode, erstattes
af en kØberet for K/S Hasle Hotelby til en pris, der andrager
25 gange den leje, der på overtagelsestidspunktet erlægges.
Hasle kommunalbestyrelse
godkendt et tilbud på kr.
Hotelby. BelØbet erlægges
1. marts 1995.

har i sit mØde den 12. oktober 1994
825.000 kontant, afgivet af K/S Hasle
på overtagelsesdagen, fastsat til den

På denne baggrund skal man hermed anmode Fredningsnævnet om at
godkende overdragelsen således, at de Hasle Kommune påhvilende
rettigheder og pligter overgår til K/S Hasle Hotelby.

•
Med venlig hilsen

~~\ ~V-d---J
Birgit (3'asmussen

Borgmester

DOK. NR. I
MODTAGET

2 7 OKT. 1994

BOR A g. hJ . ~) ,J.. Yo,? /4 '!
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'.' FREDNINGSNÆVNET tlf. 56 95 01 45

REG~NR. 555l. OD

Damgade 4 A
3700 Rønne

Fax 5695 0245

Bornholms Amt Fredningskreds

Familie Ferie Bornholm ApS
v/Edgar Lund .
S1. Torvegade 12 2 GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
3700 Rønne ,. til underretningfredningsregisteret

D. h. t. Deres skr. af
Modta~et 5 J. nr.

Skove og NatLl.l'slyr!Sllsel1

{i @ (!"~~iP r.~~)'Q
U ~ V~ift., ~i:'~1.

Åbent 9.00 - 15.00

+ bilag. Den 16. december 1998
Sag nr. 46/1998

Deres J.nr.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opsætning af solfangeran-
læg på ejendommen matr. nr. 3 Strandmarken, Hasle Jorder, beliggende H. C.
Sierstedsvej 2. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materia-
le.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af
6. juli 1972, der blandt andet indeholder bestemmelser om bebyggelse og dennes
udformning, herunder farvevalg, højde og tagdækning.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse
til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning
og beskrivelse.

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 inddbringes for Natur-
klagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfsorening og
lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

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

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

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening og Hasle kommune.

ad6'U19~6-lftljG-ClOCi,?

S
F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145

• REb.Nit 555~· 00'

Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

for Bornholms Amts fredningskreds

Alex Petersen og Angelo Parante
Pilestræde 4
3790 Hasle

Åbent kJ. 9.00 - 15.00

Den 23/06-99
J.nr. 06.11.01.01-99.033.00002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opstille en mobil iskiosk i
dagtimerne på parkeringspladsen ved Glasværksvej i Hasle Lystskov.

Parkeringspladsen og omgivne arealer, der tilhører Hasle Kommune, er omfattet af
Fredningsnævnets kendelse af 6. juli 1972 om fredning af Hasle Lystskov efter hvilken
ændringer i den bestående tilstand - skov og strand, bebyggelse, hvortil medregnes
skure, kiosker, lysthuse, badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig
udnyttelse, bortset fra skovdrift ikke må finde sted. Det er offentligheden tilladt at
opholde sig på og bade fra det fredede areal.

Det fremgår af sagen, at iskiosken vil blive opstillet dagligt fra 15. maj til 15. september
i tidsrummet fra kl. 10 til 20 samt fjernet igen hver aften.

Bornholms Amt har foreslået en tilladelse betinget af, at reklamering begrænses til selve
iskiosken og udføres efter amtets retningslinier.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse til at
opstille nævnte iskiosk som ansøgt i dagtimerne mellem kl. 10.00 og 20.00 i tiden 15.
maj til 15. september. Tilladelsen gives på de af Bornholms Amt foreslåede vilkår, samt
på vilkår, at iskiosken efter nærmere anvisning fra Bornholms Amt placeres uden for
strandbeskyttelseslinien og således, at den ikke er synlig fra stranden. Af hensyn til
vurderingen af de fredningsmæssige konsekvenser begrænses tilladelsen foreløbig til 5
år, således at tilladelsen udløber 15. september 2004.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder,Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

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

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

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET REG.NR. 55621t. "§S 0145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Angelo Parente
Alex Pedersen
Vestergade 10
3790 Hasle

6''+0z,... 11100;
0.9 ~ ('~Qt'Q. ~kov- og Naturstyrelsen

,ll.A q!(;r.s', 'Fredningsregisteret
'"'P,f. '_, Ij- :B,:a.r:aldsgade53

'1."" 2t0ØI København ø

MPS10322/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2001-15

Den 11/4-2001

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at flytte salgsstedet for en mobil
iskiosk fra parkeringspladsen ved Glasværksvej i Hasle til Klympen på matr. nr. 4-b
Hasle Strandmark. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 6.juli 1972
om fredning af Hasle Lystskov, der blandt andet fastsætter, at ændringer i den bestående
tilstand - skov og strand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse, bade-
huse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra skovdrift ikke må
finde sted.

Fredningsnævnet har den 10. april 2001 foretaget besigtigelse, hvorunder den for ansø-
gerne mødende Glenn Jacobsen oplyste, at den mobile iskiosk ønskes flyttet til parke-
ringspladsarealet ved Klympen, alternativt ved nærvedliggende el-skab, der samtidig lig-
ger tæt på den gennem lystskovområdet forløbende gang/cykelsti. Som et andet alternativ
ønskes den mobile iskiosk placeret ved Klympens udmunding i fælledvej. Det er et ønske
at flytte den mobile iskiosk fra den hidtidige placering ved Glasværksvej til Klympen,
idet der her vil være mulighed for at få tilsluttet strøm fra fastnet i stedet for strøm fra
mobil generator, hvilket er nødvendigt ved den nuværende placering ved Glasværksvej .

Fredningsnævnet fmder at måtte meddele afslag til en placering af den mobile iskiosk på
parkeringspladsen ved Klympen eller ved den nærliggende cykel!gangstis eksisterende el-
skab. Fredningsnævnet meddeler derimod tilladelse til, at den mobile iskiosk kan placeres
ved Klympens udmunding i Fælledvej på samme vilkår som meddelt den 23. juni 1999,
således at den nævnte iskiosk kan opstilles i dagtimerne mellem kl. 10 og 20 i tiden 15.
maj til 15. september. Tilladelsen gives på vilkår af, at iskiosken efter nærmere anvisning
fra Bornholms Amt placeres uden for strandbeskyttelseslinien og med begrænsning af
reklamer til selve campingvognen efter amtets godkendelse. Med hensyn til vurdering af
de fredningsmæssige konsekvenser begrænses tilladelsen fortsat til 5 år regnet fra den
oprindelige tilladelse af 23. juni 1999, således at tilladelsen fortsat udløber 15. september
2004.

Tilladelsen meddeles imedfør af § 50 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Slmv. o~Naturstyrelsen
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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 Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 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 tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til
udførelsen af projektet samt fra ejeren af arealet, hvor den mobile iskiosk placeres.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Hasle kommune.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORN,*OLM$cA.~&ti REG.NR. 555"2. oc,
o av·· og Naturstyrelsen

".. l AlfS, 2aOJ

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Hasle kommune
Teknisk forvaltning
Toftelunden l
3790 Hasle

Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

MPS 10694/Sagsbeh.HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-17.7

SCANNET
30. juli 2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at udstykke og af-
hænde en parcel til ejendommen beliggende Fælledvej 58, som er delareal
afmatr. nr. 124-b Hasle markjorder.

Det fremgår af sagen, at arealet er omfattet af en den 19. juli 1972 tinglyst
fredningskendelse, der blandt andet fastsætter:

"... ændringer i den bestående tilstand - skov og strand, bebyggelse, hvortil medregnes
skure, kiosker, lysthuse, badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse,
bortset fra skovdrift, må ikke fmde sted, og således, at det som hidtil skal være offentlig-
heden tilladt at opholde sig på og bade fra det fredede areaL ..

Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød farve, udlægges til som-
merhusbebyggelse ... Udlejning af grunde til sommerhusbebyggelse med lejemål over 10år
kan i henhold til udstykningsloven kun finde sted af særskilt matrikulerede grunde.
For udstykning, udlejning og bebyggelse gælder følgende bestemmelser:
a: Der skal oprettes lejekontrakt for hver grund, hvorved det blandt andet bestemmes, at
Hasle kommune ... skal have indseende med sommerhusbebyggelsens udformning, place-
ring, vedligeholdelse ... , at grundene bevares som skovbevokset grunQ, hvortil offentlighe-
dens adgang kun begrænses af den tilladte bebyggelse med omgivende læhegn.
Grundene må ikke athændes. Lejemål må ikke udstedes for mere end 30 år ...
Alle foranstående bestemmelser skal ikke være til hinder for bevarelse af 9 bestående
sommerhuse og l helårsbolig inden for sommerhusområdet. .. "

Det fremgår endvidere, at bebyggelsen beliggende Fælledvej 58 er opført
som skovarbejderbolig forinden fredningskendelsen blev lyst på ejendom-
men i 1972.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation fra den på ejendommen tinglyste fredningskendelse til udstyk-
ning og bortsalg af en parcel på ikke under 1200 m2 til bebyggelsen belig-
gende Fælledvej 58.

,~lmv-og N~turst.Yr-e~,'!il~>r.l
J;nr. SN 2G(i)1 - /,;~ 11(6 ~oOO/
Akt. J'lf. e:- ,~(,.):z
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N ævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

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

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

ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

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

F. Schønnemann

•
Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLMS AMT RE&.Nl sss2. o c

Skov- og Naturstyre1sen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

~~? AUG. 2001.

SCANNET
Hovedmodtager
Hasle kommune
Teknisk forvaltning
Toftelunden l
3790 Hasle

Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

MPS 10695/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-17.8

30. juli 2002

Overfor fredningsnævnet har Hasle kommune fremsat forespørgsel om
muligheden for, at området Klympen, kan udstykkes og afhændes for så
vidt angår den del af arealet, der er bebygget med sommerhuse.

Det fremgår af sagen, at arealet er omfattet af en den 19. juli 1972 tinglyst
fredningskendelse, der blandt andet fastsætter:

" ... ændringer i den bestående tilstand - skov og strand, bebyggelse, hvortil medregnes
skure, kiosker, lysthuse, badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse,
bortset fra skovdrift, må ikke finde sted, og således, at det som hidtil skal være offentlig-
heden tilladt at opholde sig på og bade fra det fredede areal...

•
Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød farve, udlægges til som-
merhusbebyggelse ... Udlejning af grunde til sommerhusbebyggelse med lejemål over 10 år
kan i henhold til udstykningsloven kun finde sted af særskilt matril\ulerede grunde .
For udstykning, udlejning og bebyggelse gælder følgende bestemmelser:
a: Der skal oprettes lejekontrakt for hver grund, hvorved det blandt andet bestemmes, at
Hasle kommune ... skal have indseende med sommerhusbebyggelsens udformning, place-
ring, vedligeholdelse ... , at grundene bevares som skovbevokset grund, hvortil offentlighe-
dens adgang kun begrænses af den tilladte bebyggelse med omgivende læhegn.
Grundene må ikke afhændes. Lejemål må ikke udstedes for mere end 30 år ...
Alle foranstående bestemmelser skal ikke være til hinder for bevarelse af 9 bestående
sommerhuse og l helårsbolig inden for sommerhusområdet. .. "

Fredningsnævnet finder, at en generel udstykning og bortsalg af parceller
til sommerhuse i sommerhusområdet Klympen vil betyde en fravigelse af
fredningskendelsens klare forbud mod bortsalg og udgøre en så vidtgående
afvigelse fra fredningskendelsen, at fredningen ved en sådan dispensation
må antages at have mistet sin betydning, hvorfor kommunen henvises til at
søge fredningskendelsen ophævet, jfI. naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 2.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-

Skov- ogNaturst~reIsen
J.nr. SN 2001 - I ,~llll~~(')O O I
Akt. nr. 811 Ic/ .
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rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

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

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

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

F. Schønnemann

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



Bornholms Amt

Fredningsnævnet
'Damgade 4 a
3700 Rønne

Modtaget

,•. 3 JULI 2002

Retten i Rønne

•
Eventuel udstykning, Fælledvej 58 og området Klympen, Hasle

Ved påtegning af 5.4.2002 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse
vedrørende ansøgning fra Hasle kommunes tekniske forvaltning om tilla-
delse efter en fredningskcndc1se til at udstykke og afhænde en ca. 800 m2

stor grund af matr.nr. 124b, Hasle markjorder, beliggende Fælledvej 58 og
bebygget med et sommerhus.
Samtidig forespørger kommunen om tilkendegivelse af mulighed for, efter
samme kendelse, at udstykke og afhænde ca. 30 sommerhuse i området
Klympen, matr.nr. 124b, Hasle markjorder, og 4b, Strandmarken. Det syd-
vestligst beliggende hus er endvidere omfattet af strandbyggelinie.

\

Området ligger i Hasle Lystskov, der ejes af Hasle kommune. Alle som-
merhuse ligger på lejet grund i sommerhusområde, udlagt i Bygningsved-
tægt for Hasle kommune fra 1963 og i Hasle Kommuneplan. Området er
ca. 3,9 ha stort.

Fælledvej 58 er en tidligere skovarbejderbolig, indrettet til sommerbolig.
Ejeren ønsker nu at erhverve grunden omkring huset, gerne med mindst
muligt areal.

Ovennævnte fredningskendelse er tinglyst 19.7.1972 og omfatter Hasle
Lystskov. Formålet med fredningen er at sikre de særlige fredningsværdier,
som ejendommen repræsenterer, og at sikre offentlighedens adgang til de
skovbevoksede og udyrkede arealer på ejendommen.

Klympen er i kendelsen udlagt til sommerhusbebyggelse med bestemmelser
for udstykning, udlejning og bebyggelse, samt at grundene ikke må afhæn-

FredningSnæv.n~et. J.nr. SN 2001 ~/:ZJl/b.-()ool
for ( Zs'("'0,15

8o'~nholmsamtS iredn n S,J8 s .• 2 I "J, 2002
Akt nr c:. I

Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tit. 5695 2123
Fax 5695 2142
E-mai!: tf@bora.dk

~ 2 -07- 2002
Dato: -
Deres ret.: 17/02
Vor ret.: 8-70-51·8-403-13/02

TF Landskabsafdelingen
Gerda Kofod
56922239
tfglk@bora dk

mailto:tf@bora.dk


e des. Udstykning skal finde sted i overensstemmelse med bygningsvedtæg-
ten.

I henhold til bygningsvedtægten skal grundene være mindst 1200 m2 store,
hvis området er forsynet med drikke- eller spildevandsledninger. Kommu-
nalbestyrelsen kan tillade mindre grundstørrelser, dog ikke under 800 m2,

hvis udstykning, ledningsanlæg og bebyggelsens placering finder sted efter
en godkendt plan for et område på mindst l ha, og en del herafudlægges
som fælles opholds- eller parkeringsareal.

Inden for strandbyggelinien må der ikke foretages udstykning og matrikule-
ring, hvorved der fastlægges skel.

Baggrunden for kommunens forespørgsel er, at nogle sommerhusej ere i
forbindelse med ejerskifte har udtrykt ønske om at erhverve grundene.

• Kommunalbestyrelsen har endnu ikke taget politisk beslutning om, hvor-
vidt man vil udstykke og afhænde arealet.

Syd for Klympen ligger et lignende område Campanella, der ligeledes er
omfattet af kendelsen, men med bestemmelse om, at udstykning ikke må
finde sted. Ejendommen var ved fredningens gennemførelse privatejet og
bebygget med ca. 25 mindre sommerhuse til udlejning.

•

I 1980 meddelte Fredningsnævnet endelig tilladelse (sag nr. 49/1980) til
udstykning af Campanella i 17 parceller, med grundstørrelser mellem 805
og 1165 m2 samt en enkelt på 2357 m2, og med 1 sommerhusbebyggelse pr.
parcel. Forinden har Overfredningsnævnet i 1979 udtalt: "Det må lægges til
grund, at formålet med fredningen er at sikre områdets ensartede karakter af
skov. Under hensyn til, at ejendommen allerede er bebygget med ca. 25
sommerhuse, kan dens udstykning i 17 parceller med deraf følgende reduk-
tion i antallet af sommerhuse ikke anses for at ville medføre en sådan æn-
dring i områdets karakter, at udstykningen vil være i strid med fredningens
formål".

Campanella fremtræder i dag mere lysåbent end Klympen, idet grundejerne
selv foretager fældning for at få lys og luft omkring husene. Klympen frem-
står ihøjere grad som skovareal, idet kommunen som ejer står for pleje af
arealet.

Fredningskendelsen bestemmer bl.a., at grundene i Klympen ikke må heg-
nes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet almindeligt forekom-
mende vækster kan anbringes i umiddelbar tilknytning til og inden for 10m
fra bebyggelsen og sammen med denne indesluttende et ubebygget areal på
højst 100 m2

•

I den anledning kan Amtsrådet meddele Fredningsnævnet, at man ikke har
indvendinger imod en eventuel udstykning forudsat at fredningsbestemmel-



seme opretholdes, herunder at skovkarakteren på de enkelte udstykkede
parceller fastholdes.

Med venlig hilsen

~~~4/A
~jama Wester~cfhl

udvalgsformand

Bilag:
Sagens akter
Oversigtskort



Hasle kommune
Toftelunden 1
3790 Hasle

Teknisk forvaltning

Hasle, den 03/04 2002

-
Fredningsnævnet for Bornholms Amt
Damgade 4 A
3700 Rønne

J.nr.:
etb: aan - fælledvej 58 - klympen

Modtaget

'"' 4 APR. 2002

Retten l RønnE:

• Forespørgsel om eventuel udstykning af grund på Fælledvej 58 og området
Klympen, matr.nr. 124·b m.fl. Hasle markjorder.

• ;' ::l' i~): "t']'~' l rI.' ' \, , • I l r • '.. J, •

• ...••1 .' l" ..... ,~. '.. r , ~ • • • • ., '. I " , , '. .' ' _ • l ~)1 I. 1.1:: :". .. ,

,.udskrift' af fdrhandlingsprotokol for Bornholms amts fredningskreds den 6. juli 1972
er der bl.a. for ovennævnte område i pkt. 1 a, betinget at grundene ikke må afhæn-
des.

Hasle kommune skal venligst spørge om der var mulighed for at få ophævet del af
områdets deklaration med hensyn til at udstykke og afhænde grund til Fælledvej 58,
hvor kommunen har fået en konkret ansøgning fra ejeren af sommerhuset om køb af
grunden omkring huset.

Samtidig ønskes en tilkendegivelse for muligheden at området Klympen hvorpå der
er sommerhuse, kan udstykkes og afhændes.

• Der vedlægges kopi af kendelsen fra 6. juli 1972, samt kortbilag over Fælledvej 58
og området Klympen.

• '. T •

Hasle kommune står gerne til rådighed for yderligere oplysninger.

FredninasnæVJ'J?~t .
• J for (f, 6'~eBornholms amts frednir) skreds I

Hasle kommune
Toftelunden 1
3790 Hasle

Telefon: 5693 3000
Telefax: 5693 3093
E-mali: h<;isle403@hasle.dk

Åbningstid/telefontid
mandag - fredag 9-1230

torsdag 9-1645

telefontid tillige:
mandag-onsdag lZ111-15'"
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLMS AMT

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Gurli Stentoft
Holmbladsgade 48,3. th.
2300 København S

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

MPSl0749/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-47.3

16. december 2002• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at flytte byggelini-
en på ejendommen matr.nr. 90 Strandmarken, Hasle Jorder, beliggende
H.C.Sierstedsvej 35. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet frem-
sendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 2. april 1970
tinglyst fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt:
"
e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt og mindst 5 m fra naboskel og /eller sommerhu-
sområdets begrænsning, f.s.v. en mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreglementets
bestemmelser om garager, skure udhuse og lignende mindre bygninger, samt bag de på
deklarationskortet viste byggelinieafstande fra skel.

j) ... Det på deklarationskortet med grøn skravering viste areal skal beplantes med blands-
kov af løvtræer efter samråd med en skovkyndig, evt. statens tilsynsførende med de pri-
vate skove på Bornholm, og vedligeholdes som skov, der f.s.v. angår grænsen mod øst
skal fremtræde som et ubrudt skovbryn. Skovbeplantningen skal forberedes, inden bebyg-
gelse finder sted på nogen del af ejendommen, bortset fra den viste parcel til helårsbebo-
else .... "

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 9. december 2002, hvorun-
der det kunne konstateres, at der er foretaget en større fældning og kratryd-
ning i det 20 m brede beplantningsbælte langs ejendommens østskel. Det
blev af ansøgeren oplyst, at noget af rydningen er foretaget af kommunen i
forbindelse med kommunens befæstning af H.C.Sierstedvejs afslutning. Det
kunne endvidere konstateres, at der øst for det i fredningskendelsen om-
handlede beplantningsbælte er foretaget udstykninger og bebyggelser med
parcelhuse, der afgrænses af ligusterhække og anden sædvanlig parcelhus-
indhegning.

Bornholms Amt har til fredningsnævnet indstillet, at der meddeles afslag
til dispensation fra deklarationens bestemmelser.

~ Hasle Kommune har indstillet til fredningsnævnet, at byggelinien rykkes
OkO"llQ og NRtu:rElty.ve'IFleVII
,J.nr. SN 2001 -, /..2 II/Z ~ooCl2
Akt. nr. I'~
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f.eks. 5 m for på den måde at give mere lys til nyt sommerhus, samt ind-
stillet at beplantning udføres som eksisterende beplantning i området.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at ansøgeren af hensyn til øv-
rige af deklarationen berørte lodsejere må henvises til at søge deklarationen
ophævet.

Når hense s til deklarationens klare bestemmelse om beplantningsbæltets
størrelse og karakter, finder fredningsnævnet at måtte meddele afslag til
dispensation til reduktion af beplantningsbæltet. Ansøgeren henvises iste-
det til - eventuelt i samråd med øvrige berørte lodsejere - at søge fred-
ningsdeklarationen ophævet gennem en sagsrejser , jfI. naturbeskyttelseslo-
vens § 33, stk.3.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig inte-
resse i afgørelsen.

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

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle kommune.

F. Schønnemann
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Modtaget _BornhOlms Amt

12 HOV. 200 ~.......
Retten i Rønne

Fredningsnævnet
Damgade 4 a
3700 Rønne

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 5692 2000
Fax 5692 2280
E-mail: tf@bora.dk

• Dato: 11.11.2002
Deres ret.:

Vor ret.: 8-70-51-8-403-14/02

Ansøgning om dispensation fra fredningsbestemmelser,
H. C. Sierstedsvej 35, Hasle

Hasle kommunes tekniske forvaltning har den 30.10.2002 fremsendt en
ansøgning fra Gurli Stentoft, København, om dispensation fra bestemmel-
serne i en fredningsdeklaration tinglyst 2.4.1970 på ovennævnte ejendom,
matr.nr. 90, Strandrnarken, Hasle.

Ejendommen, der er 1251 m2 stor og ubebygget, ligger i sommerhusområde
i den sydlige udkant af Hasle.

Ovennævnte deklaration, pkt. j) indeholder bl.a. bestemmelser om, at et 20
• m bredt areal langs ejendommens østskel skal beplantes med blandskov af

løvtræer og vedligeholdes som skov, så det fremtræder som et ubrudt skov-
bryn, at arealet ikke må bebygges, og at der ikke må hegnes i østskellet.

Der søges dispensation fra disse bestemmelser, således at de almindelige
bestemmelser i byggeloven bliver gældende for ejendommen.

Som understøttelse for ansøgningen anføres, at matr.nr. 90 er den grund i
området, hvor deklarationens bestemmelser giver størst hindring for en
tilfredsstillende placering af et hus, og at der omkring 1970, da grundene
blev udstykket, var åben mark mod ost, men at dette område i dag er be-
bygget med parcelhuse med hække omkring.

Ansøgningen er vedlagt en situationsplan, der viser beplantningsbælterne
og placering af et 90 m2 stort sommerhus, der respekterer fredningsbe-
stemmelseme.

Frednin~~nCl1VJlpJ. •
8;>" ~'Ii' 7g'~ 2-

urn o/ms amts frednin~r;ds
TF Landskabsafdelingen
Gerda Kofod
56922239
tfglk@bora dk

mailto:tf@bora.dk
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Forvaltningen har besigtiget området. Den 20 m brede beplantning med
blandskov er etableret på alle 5 ejendomme i den østlige del af sommerhus-
området, og der er ingen bygninger på det beplantede areal. På matr.nr. 90
er der påbegyndt fældning af træer i beplantningsbæltet.

Amtsrådet kan anbefale Fredningsnævnet, at der ikke meddeles dispensati-
on fra deklarationen s bestemmelser, og at det 20 m brede beplantningsbælte
kræves genoprettet.

Med venlig hilsen
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Kære Gerda og Louise.

Jeg har siddet i weekenden og kigget billeder med reference til forlæg
fra Frederiksborg amt - her er et udvalg til diverse, bl.a. forside og
bagside. Mere følger i løbet af morgenen. Indscanningen er enkelt - blot
300 dpi.

FredningSnævn~t.
for tf· O 1--

Bornholms amts fredni~ skreds
1
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Hasle kommune
Toftelunden 1
3790 Hasle

[ Teknisk forvaltning

Hasle, den 30/10 2002

Bornholms Amt
Teknisk Forvaltning
Fredningsnævnet
østre Ringvej 1
3700 Rønne

J nr:
etb.

Ansøgning om dispensation .

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation om byggelinie, etablering
af løvtræsbeplantning m.m., på

Ejendommen
Matr. nr.
Tilhørende

: H.9. Sierstedsvej 35
: 75 t Strandmarken
: Gurli Stentoft, Holmbladsgade 48 3. th., 2300 København S

Der søges om tilladelse til at rykke byggelinie, for på den måde give plads til et tilsva-
rende sommerhus, udhus samt parkeringspladser.

Der vedlægges kopi af ansøgning samt deklaration.

Med venlig hilsen

c-5;y~:r-
.Orla K. Peaersen

Bygningsin spektoratet

DO~{. NR.
v'. 1") :Y"!"",D· GEl

3 l OKT. 2002

SORA ,V-70'~-/-k- Llc,'.) -ILI/c.t
Fredningsnævnet

Hasle kommune for
Toftelun~rhholms amts frednin
3790 Hasle

Telefon' 5693 3000
Telefax 5693 3093
E-mali' hasle403@hasle dk

Ablllngstld/lelefontld
mandag - fredag 9_1230

torsdag 9-16'<'
tekllJfltll! tillige
nl'll1d'W-I\ll~,h(1 17l(J~1 C\OO



Gurli Stentoft
Holmbladsgade 48 3.th.
2300 København S
Tlf. 32577919

lO', ,'_ .. :.

Hasle Kommune
Toftelunden 1
3790 Hasle

Vedr.: Dispensation for den påbudte byggelinie mod øst på 20 meter, etablering af blandet
lovtræsbeplantning samt undladelse af hegning ind mod matrikel 111'. 75 t på B.C. Sierstedes-
vej 35.

Undertegnede ejer af H.C.Sierstedsvej 35 ansøger herved kommunen om dispensation - for den i
vedlagte deklaration af 2/4' 1970 pkt. j påbudte østlige byggelinie på 20 meter, etablering afbland-
skov af løvtræer i det skraverede område, samt forbud mod hegning ind mod matrikel nL 75 t -
så alene de almindelige bestemmelser for byggelinier og hegning bliver gældende for grunden.

Som understøttelse for ansøgningen kan anføres, at H.C.Sierstedsvej 35 er den part afhele udstyk-
ningen, hvor deklarationens bestemmelser frembyder de største hindringer for en tilfredsstillende
anbringelse af et hus på det tilbageværende ikke behæftede areal.

Deklarationen og bestemmelserne havde sikkert deres berettigelse i 1970, dengang grundene blev
udstykket og der var åben mark mod øst. Men i dag er hele dette område bebygget med parcelhuse
med hække omkring, så den oprindelige begrundelse for de nævnte bestemmelser synes ikke længe-
re at være til stede.

Som clet fremgår af vecllagte deklarationskort og situationplanen udfærdiget af Lobbæk byggefor-
retning er, mulighecl~rne for en placering af den tilladte 90 m2 beboelse, et skur på 30 m2 samt afsæt-
ning af2 bilpladser eller garageplads med forplacIs af tilstrækkelig størrelse, yderst begrænsede.
De må anses fOf nærmest umulige, hvis man samtidig ønsker, at boligen får mest mulig sol og lys.
Den omgivende høje bevoksning mod syd og vest, samt bestemmelsen om etablering afblandskov
mod øst, har meget begrænsende virkning for opfyldelse af clette ønske.
So! og lys er trods alt alfa og omega, når der er tale om etablering af et sommerhus
Den viste placering tilgodeser ganske vist alle byggelinier, men den er meget sammenpresset og
hlls~t kommer efter min opfattelse til at ligge alt for tæt på naboen

Jeg håber, at kommunen har mulighed for at imødekomme min ansøgning.

Med venlig hilsen

t%hl; !l1aJu/~
Gurli Stentoft l'

fredningsnævnet.
for Y'r/OL--

Bornholms amts frednir{g~kreds
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FREDNINGSNÆVNET MOdtaget i
Skov- og Naturstyre!sen

•
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Per Hansen
RyttergårdsveJ 5
Gundsømagle
4000 Roskilde

• Overfor fr~dningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 4-y Strandmarken, Hasle Jorder beliggende Campanella 9, at op-
føre et 11 m2 stort udhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 19. juli 1972
tinglyst fredningskendelse, hvori bl.a. er bestemt:

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græ-
størv ...
Ydre bygningssider skal fremtræde i farver, dannet af jordfarverne. ,.
"

•
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at fredningskendelsens be-
stemmelser om materiale-og farvevalg iagttages.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig inte-
resse i afgørelsen.

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

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

Sko Onroa:rksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra
v- og'l'J aturslyreIsen

.J,nr. SN 2001 ,,\ 1\~\t-aao t
Akt. nr. ;Z O Bil. I

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

MPSI0874/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2003-31.4
Deres j.nr.

6. oktober 2003



andre myndigheder til udførelsen af projektet.

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

F. Schønnemann

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

Side 2/2

•
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FREDNINGSNÆVNET
( ,r'

5552.CXJ K

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Orla Kofod
Jens Kofodsvej 4 B
3700 Rønne

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

MPS10875/Sagsbeh. her
J.nr. 06.11.01.01.2003-32.4
Deres j.nr.

6. oktober 2003• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende tilladelse til en
på ejendommen matr.nr. 4-b Strandmarken, Hasle Jorder beliggende
Klympen 9, opført 23 m2 tilbygning til dete eksisterende sommerhus samt
en 9 m2 stor overdækket terrasse. Projektet er nærmere beskrevet i det til
nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 19. juli 1972
tinglyst fredningskendelse, hvori bl.a. er bestemt:

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græ-
størv ...
Ydre bygningssider skal fremtræde i farver, dannet af jordfarverne ...
"

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler fredningsnævnet
herved dispensation til bibeholdelse af den 23 m2 store tilbygning til som-
merhuset, hvorimod nævnet ikke finder at kunne meddele tilladelse til bi-
beholdelse af terrasseoverdækningen. Nævnet har herved lagt vægt på, at
terrasseoverdækningen er opført i en stil, der væsentligt afviger fra resten
af sommerhuset, ligesom terrasseoverdækningen er belagt med klare glas-
plader, hvilket tagdækningsmateriale fredningskendelsen ikke giver mulig-
hed for anvendelsen af.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig inte-
resse i afgørelsen.

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

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

SkoV'-og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 .. \ <:2:. \.l \ \ 'b - ej D ~ \
Akt. nr. ~ ~ -ij+I-.
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Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra
andre myndigheder.

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

F. Schønnemann

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



Fredningsnævnet for Bornholms Amt

Damgade 4 A
3700 Rønne

Modtaget

- 3 r,'":) ';'''13
\J ......• i-Vv

Retten I Rønne

2. september 2003

Lovliggørende tilladelse til tilbygning til sommerhus, Klympen 9, Hasle

Regionskommunens Plan & Byg søger for Orla Kofod, ~'1uleby, om
lodiggorende tilladelse efter en frednirigsdeklaration til en ca. 23 m2 stor
tilbygning og en 9 m2 stor ovcrdækket terrasse til sommerhus på lejet grund
af matr.nr. 4b, Strandmarken, Hasle Jorder.

Sommerhuset ligger i sommerhusområde syd for Hasle. Det oprindelige hus
,'ar ca. 35 m2 stort. Desuden findes et 5 m2 stort udhus. Tilbygningen er
udfort ved husets vestfacade i samme materialer og farver som huset. Såvel
sommerhus som udhus fremtræder med ydcl"Vægge af gronmalet
træbeklædning og mcd sadeltag af gråsorte eternitplader.

Området er omfattet af fredningskendelse tinglyst 19.7.1972, der bl.a.
indeholder bestemmelser om, at tagdækning skal ,·ære af morkcgrå fan'e eller
af brændte rode eller sorte tegl eller græstørv, og at ydre bygrungssieler skal
fremtræde i jordfal"Ver eller hvidt, sort eller blandings farver heraf.
Påtaleret tilkommer Fredningsnævnet og Bornholms Regionskommune.

Regionskommuncn anbefaler Fredningsnævnet at meddele lovliggørende
tilladelse til det ansogte.

Kopi af sagens bilag vedlægges.

~~l)~~
8Gerda Kofoel '\

DIr. tIf: 5692 2053

mat!: tfglk({l{hor,l dk

BIlag: Kopi af sagen
Oversigtskort

Frednino~n~net
;~:r ..>{/o3

Bornholms amts frednings~r~dS

t ;

E·" "



~ Allinge-Gudhjem Kommune Indgået den Mandag og tirsdag kl. 9 30 - 15.00- Teknisk Forvaltning Onsdag lukket=-- Skovløkken 4, Tejn Torsdag kl. 930 - 17.15-~ 3770 Allinge 1 2 AUG. 2003 Fredag kl. 9.30 - 12.00
56480500

Sendes til kommunen UdfYldeS Btd<ommune

E~?;vjmi IB~'1 2~9~1~~IB
lEtage

Slde/dørnr. IEJerleJlighedsnr.Byggesagsnummer ~

Allinge-Gudhjem Kommune 03 9 --~ '1-
Skovløkken 4, Tejn Bygningsreglement for småhuse 1998
3770 Allinge =i Ansøgning om byggetilladelse

Anmeldelse af byggearbejde

Malrikelbelegnelse

Arbejdets art

n Nybygning , r><l Tilbygning n Andet
Nærmere beskrivelse af det arbejde der ønskes udført (fx. enfamiliehus. rækkehus, garage, nedriVningaf bygning)

J Byggearbejdet kræver ingen dispensation
I Byggearbejdet kræver dispensation (Begrundet dispensationsansøgning vedlæqges)

Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se vejledningen)

Ansøger (arkitekt, ingeniør eller lignende)
Navn, adresse ozefonnuz~ø Dato og underskrifttbkM#ti j/;;)r~

7t'7? ~ .2/6j/~
Ejer af ejendommen ifølge tingbogen ___-
(Ejers underskrift kræves, medmindre ansøgeren på anden vis dokumenterer sin ret til at udføre byggearbejdet)
Navn, adresse og telefonnummer Dato og underskrift

Fredningsnævnet _
for ;''1--/ o~ .

Bornholms amts tredning{kreds

DOK.NR. )
MODTAGET

Ol 05. lO f':) ,5- 00:)./
Kruse Pool Syslem 75 10 1800 Blanket 0118 - Side 1 af 2
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Mål 1 2_500
Dato: Aug 2003
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SOfT·~ertlusom;';,::,;

J nr- 0105 10P25-0021
Fil. \glk.\Sager\KIy"'llen_9 'M)I"

fredet areal

Nalur & Miljø
Sk,ovl~kken 4
3770 Allinge

Gerda Kofod
Tlf. 5692 2053
tlgll<.@bora dl<

Fredninoc;næ ne
Coøyng~ ~o<t -... 'eIsen I OOOC CCWIl-v-S .

Bornholms amts frejnln sk:reds
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05552.00

Dispensationer i perioden: 27-07-2004 - 22-12-2006



• NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Frederiksborggade 15, J 360 København K

Tlf: 33955700
Fax: 3395 5769
X400: S=nkn; P=sdn; A =dk400; C=dk
E-mail: nkn@nkn.dk

27 JULI 2004
J.nr.: 03-121/400-0002
Bej

Afgørelse
i sagen om en tilbygning og overdækket terrasse på ejendommen Klympen 9

i Hasle.

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune har ved afgørelse af 6.
oktober 2003 i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt
dispensation fra fredningskendelse af 6. juli 1972 for Hasle Lystskov,
tinglyst den 19. juli 1972, til bibeholdelse af en tilbygning til et
eksisterende sommerhus på lejet grund af matr.nr. 4b Strandrnarken, Has-
le Jorder samt afslag til bibeholdelse af en terrasseoverdækning samme
sted. Afgørelsen ar påklage t af ejeren for så vidt angår afslaget til
terrasseoverdækningen.

Fredningskendelsen har udlagt dele af området til sommerhusbebyggelse.
For bebyggelse gælder bl.a., at tagdækning skal være af mørkegrå farve
eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv, og at ydre byg-
ningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne.

Bornholms Regionskommune har for ejeren søgt fredningsnævnet om lovlig-
gørende tilladelse til en ca. 23 m2 stor tilbygning og en 9 m2 stor
overdækket terrasse til sommerhus. Under besigtigelsen af ejendommen
sammen med fredningsnævnet har regionskommunen anbefalet, at der medde-
les lovliggørende tilladelse på vilkår, at fredningskendelsens bestem-
melser om tagdækning iagttages også for så vidt angår den overdækkede
terrasse.

Fredningsnævnet har meddelt dispensation til bibeholdelse af den 23 TIl2

store tilbygnjng tll sommerhuset, hvorimod nævnet ikke finder at kunne
,~ meddele tllladelse tll bibeholdelse af terrasseoverdæknlngen. NævneL

mailto:nkn@nkn.dk
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har herved lagt vægt på, at terrasseoverdækningen er opført i en stil,
der væsentligt afviger fra resten af sommerhuset, ligesom terrasseover-
dækningen er belagt med klare glasplader, hvilket tagdækningsmateriale
fredningskendelsen ikke giver mulighed for anvendelsen af.

Klageren har oplyst, at da han i 1999 overtog sommerhuset, var der på
siden af dette påbygget en 12 m2 overdækket terrasse, nøjagtig mage til
den der er påbygget i dag. Det er den samme overdækning som i dag,
bortset fra at der var brugt trapez plastplader som tagdækning. Klage-
ren var ikke klar over, at den gamle terrasseoverdækning ikke var god-
kendt og lovligt opført. Han mener derfor at have handlet i god tro, da
han for 2 år siden byggede om og flyttede den gamle terrasse 2,5 meter
længere ud. Klageren ønsker derfor at få godkendt overdækningen, men
med tagdækning af eternit i stedet for plast .• Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Fredningsnævnet har enstemmigt efter besigtigelse af bebyggelsen afslå-
et at dispensere til bibeholdelse af terrasseoverdækningen, der efter
nævnets vurdering ikke er forenelig med de hensyn, som fredningens be-
stemmelser om byggeri skal varetage.

Uanset det af klageren anførte finder Naturklagenævnet ikke anledning
til at anlægge en anden vurdering af sagen, end den fredningsnævnet har
anlagt. Fredningsnævnets afgørelse af 6. oktober stadfæstes derfor.

Den ulovlige terrasseoverdæknlng skal være fjernet inden en af tilsyns-
myndigheden (Bornholms Regionskommune) fastsat frist.

rJ--;()CL~
\. ~er Vaaben

viceformand

lli~~Bent Ja,czobsen
fredningstonsulent

Afgørcl~eJl er endelIg lig kan ikke indhringes lor andcn administrath m~'ndighed. if. natud,esl(~1:telseslo\'ens S 1:2. Evcutuel rctsSllg til prø-
vebe af afgørelsen skal være anlagt inden 6 maneder, jl.lovcm S 88. stk. l.



• SCANNET

FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager for Bornholms Regionskom-

Agnete Riis Pedersen og m
D
une d 4
amga e a

Poul Vesteriund Pedersen 3700 Rønne
Toftebakken 14 Tlf. 56950145
3790 Hasle Fax. 56950245

MPS 11on/Sagsbeh. HER
lnr. 06.11.01.01.2004-45.4
Deres j.m.

10. december 2004• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opføre en terras-
seoverdækning ved et eksisterende sommerhus på lejet grund af ejendom-
men matr.nr. 4-b Strandmarken, Hasle Jorder, beliggende Klympen 9,
Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at arealet er omfattet af en den 19. juli 1972 tinglyst
fredningskendelse, der fastsætter blandt andet:

Tagdækning skal være af mørkegrå farver eller af brændte røde eller sorte tegl eller græ-
størv ...
Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet afjordfarverne ...

•
I den anledning meddeler fredningsnævnet herved, at det nu foreliggende
projekt er foreneligt med de hensyn, som fredningsbestemmelserne om
byggeri, herunder materiale- og farvevalg, skal varetage, hvorfor nævnet
meddeler tilladelse til projektet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
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.

b \-)'2 \\ ~\~--:>C:P l
'-11....
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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 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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NATUR OG MIUØ
MOdtaget

- 6 av;. 2084
Retten j Rønne

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

S. oktober 2004

• Ændret overdækning, Klympen 9, Hasle

Leif Koefoed-]espersen, BBK-Bornholm, har på vegne af Poul IJedersen søgt
regionskommunen om byggetilladelse til en ændret terrasseoverdækning ved
sommerhus på lejet gmnd af matr.nr. 4b, Strandmarken, Hasle Jorder. Ejen-
dommen tilhører Bornholms Regionskommune.

•

Predningsnævnet har den 6. oktober 2003 a.nr. 06.11.01.01.2003-32.4) med-e..-... __

delt den daværende ejer Orla Kofod dispensation til bibeholdelse af en 23 m2

stor tilbygning til sommerhuset, hvorimod "nævnet ikke fmder at kunne
meddele tilladelse til bibeholdelse af terrasseoverdækningen. Nævnet har
hen'cd lagt vægt på, at terrasseoverdækningen er opført i cn stil, der væsent-
ligt afviger fra resten af sommerhuset, ligesom terrasseoverdækningen er be-
lagt med klare glasplader, hvilket tagdækningsmateriale fredningskendelsen
ikke giver mulighed for anvendelsen af'.

Naturklagenævnet har den 27.7.2004 stadfæstet Fredningsnævnets afgørelse .

Regionskommunen, Natur & Miljø, har den 4.8.2004 pålagt ejeren at fjerne
terrasseoverdækningen inden den 31.10.2004.

Området er omfattet affredningskendelse tinglyst 19.7.1972, der bl.a. inde-
holder bestemmelser om, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af
brændte røde eller sorte tegl eller græstørv, og at ydre bygningssider skal
fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort eller blandingsfarver heraf.

Der søges om tilladelse til at ændre overdækningen til sadeltag vinkelret på
sommerhuset og med eternitplader som huset i overensstemmelse med ved-
lagt tegning. På et mode mellem Leif Koefoed-Jespersen, Plan & Byg samt
den tidligere og den nuværende ejer er man blevet enige om denne løsning,
som kan accepteres af Natur & Miljo.

FreClningSn'f3~~n8
for y'SJ 6~

Bornholms amts fred ngskreds

'kOVløkken 4

~

eJn

3770 Allinge

I If.: 56920000

Fax: 569; 58 16

E-mail:

natu rag ITIlljoeCgibrk. dk

Iwww.brk.dk

CVR: 26-69-63-4R

P-enhed: 1.003.307.:;>:4

http://Iwww.brk.dk
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Den overdækkede terrasse blev opført i 1975 ved det oprindelige 35 m2 store
sommerhus, jfr. vecllagte byggetilladelse. Da ejeren for 2-3 år siden opførte
den 23 m2 store tilbygning, som nu er lovliggjort, blev terrassen flyttet 2,5 m
ud til en placering ved tilbygningens facade.

Så vidt det ses, opfylder det ansøgte kendelsens bestemmelser. Vi skal i den
anledning udbede os nævnets eventuelle bemærkninger.

Med venlig hilsen

~Qj--~{ooL
Gerda Kofod

Direkte tlf.: 5692 2053

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

Bllag:
Kopi af sagens dokwnenter
Kopi af byggetilladelse til overdækket terrasse

Side 2/2
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Natur & Miljø
Skovløkken 4
Tejn
3770 Allinge

Plan & Byg • SKOVL0KKEN 1

I TEJN
!

3770 ALLINGE

TLF.: 56 9200 00

FAX: 56925816

E-MAIL'

PLANOGBYG@BRK.DK

www.brk.dk

CVR: 26-69-63-48

, P-ENHED:

1.003.307.214

30. september 2004

Vedr. tilladelse til ændret overdækning, Klympen 9, Hasle.

BBK-Bornholm v/Leif Koefoed-Jespersen har på vegne af Poul Pedersen
søgt om lovliggørelse af overdækning ved ændring af tagkonstruktion.

Kopi af tegninger vedlægges.

Med venlig hilsen

Poul Erik Nielsen

Direkte tlf.: 5692 2120

E-mali: poul.erik.nielsen@brk.dk

OOK.NR.8
MODTAGET

3 O SEP. 2004 o~.oS. ~op~s-00:;) ~

http://www.brk.dk
mailto:poul.erik.nielsen@brk.dk
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FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Peter Kromand
Storegade 12
3790 Hasle

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245

HERI0285/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-27.2
Deres j.nr.

15. juli 2005

Overfor fredningsnævnet er der den 14. juli 2005 ansøgt om tilladelse til at
opstille en mobil iskiosk, der ønskes opstillet i dagtimerne ved parkerings-
pladsen ved Klympen, alternativt ved parkeringspladsen ved Glasværksvej
i Hasle Lystskov . Endvidere er der søgt om tilladelse til salg af is på stran-
den ud for Hasle Lystskov .

Det fremgår af sagen, at stranden og parkeringspladserne er omfattet af
fredningsnævnets kendelse af ~. juli 1972 om fredning af Hasle Lystskov.
Kendelsen fastsætter blandt andet, at ændringer i den bestående tilstand -
skov og strand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstukning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset
fra skovdrift ikke må finde sted. Det er offentligheden tilladt at opholde
sig på og bade fra det fredede areal.

Fredningsnævnet har den 23. juni 1999 meddelt en 5-årig dispensation til
opstilling af en mobil iskiosk ved Glasværksvej på nærmere vilkår. Ved
afgørelse af 11. april 2001 har fredningsnævnet meddelt afslag på en an-
søgning om tilladelse til opstilling af en mobil iskiosk ved Klympen.

Det fremgår af sagens bilag, at det er af stor betydning for ansøgeren, at
opnå hel eller delvis tilladelse til det ansøgte i indeværende sommersæson.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite på Bornholm har telefon-
isk meddelt fredningsnævnet, at lokalkomiteen intet har at indvende mod,
at den i 1999 meddelte 5-årige dispensation udvides til også at omfatte sæ-
sonen 2005.

Fredningsnævnet bemærker, at sagsbehandlingen af samtlige punkter i an-
søgningen forudsætter, at det samlede fredningsnævn foretager besigtigelse
i området. Sagsbehandlingen forudsætter endvidere iagttagelse af indkal-
delses- og høringsfrister . En besigtigelse kan således forventes foretaget
medio august 2005.

S\ov ..og l\(a:Cl.1lY'styrelsen
J.nr. SN 2001 "1Z..Ll/Ig-ocol
Akt nr.6'l ---, Bil.
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Når imidlertid hense s til ansøgningens sæsonathængige karakter meddeler
fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5 i bekendtgørelse af for-
retningsorden for fredningsnævn, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation fra ovennævnte fredningskendelse til i indeværende sæson at
opstille en mobil iskiosk ved Glasværksvej på tilsvarende vilkår som den
af fredningsnævnet den 23. juni 1999 meddelte 5-årige dispensation, her-
under, at der kun må opsættes reklamer på selve kiosken og kun efter
Bornholms Regionskommunes godkendelse, at opstilling alene sker indtil
15. september 2005, at kiosken alene opstilles hver dag i tidsrummet fra
kl. 10-20, m kiosken fjernes hver aften, og at kiosken opstilles i tilknyt-
ning til toiletbygningen ved p-pladsen efter nærmere anvisning fra Born-
holms Regionskommune. Dispensationen er gældende for sæsonen 2005.

Ansøgningen iøvrigt vil blive undergivet behandling af det samlede fred-
ningsnævn i forbindelse med en besigtigelse i august 2005. Fredningsnæv-
net vil senere meddele tidspunktet for besigtigelsen.

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

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

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende
Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/kIagegebyr.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.
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SCANNET
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Peter Kromand

... I~'t,
()kov, O '. 10t'-<(JQ.' i Storegade 12

." Y IVdtursty. 3790 Hasle
j l IJf!;{fj "', ' relsen

o &!!!irJ

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

HERI0300/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-27.6
Deres j.nr.

15. august 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opstille en mobil
iskiosk i dagtimerne ved parkeringspladsen ved Klympen, alternativt ved
parkeringspladsen ved Glasværksvej i Hasle Lystskov . Endvidere er der
søgt om tilladelse til salg af is på stranden ud for Hasle Lystskov.

Det fremgår af sagen, at parkeringspladserne og stranden er omfattet af
fredningsnævnets kendelse af 6. juli 1972 om fredning af Hasle Lystskov.
Kendelsen fastsætter blandt andet, at ændringer i den bestående tilstand -
skov og strand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset
fra skovdrift ikke må finde sted. Det er offentligheden tilladt at opholde
sig på og bade fra det fredede areal.

• Fredningsnævnet har den 23. juni 1999 meddelt en 5-årig dispensation fra
fredningen til opstilling af en mobil iskiosk ved Glasværksvej på nærmere
vilkår. Ved afgørelse af 11. april 2001 har fredningsnævnet meddelt afslag
på en ansøgning om tilladelse til opstilling af en mobil iskiosk ved Klym-
pen eller ved den nærliggende cykel/gangstis eksisterende elskab.

I anledning af nærværende sag har fredningsnævnets formand den 15. juli
2005 forlænget den i 1999 meddelte dispensation til opstilling af en mobil
iskiosk ved Glasværksvej til også at omfatte sæsonen 2005.

FredningsnævQ.et har den 10. august 2005 foretaget besigtigelse.

Bornholms Regionskommune og Danmarks Naturfredningsforening har
indstillet, at der fortsat hverken meddeles dispensation fra fredningen til is-
salg på stranden eller opstilling af en mobil iskiosk ved parkeringspladsen
ved Klympen. De pågældende har ikke udtalt sig imod, at der for yderlige-
re 5 år meddeles dispensation fra fredningen til opstilling af en mobil iski-
osk på parkeringspladsen ved Glasværksvej .

Fredningsnævnet finder fortsat at måtte meddele afslag på det ansøgte for
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så vidt angår opstilling af en mobil iskiosk på parkeringspladsen ved
Klympen, idet pladsforholdene på denne parkeringsplads og den manglen-
de skærmende beplantning mellem parkeringspladsen og stranden vil med-
føre, at en kiosk opnår en meget iøjnefaldende placering i det fredede om-
råde, hvilket vil stride imod fredningens formål. Når samtidig henses til
fredningens klare forbud mod erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra skov-
drift, finder fredningsnævnet endvidere at måtte meddele afslag på ansøg-
ningen om tilladelse til at sælge is på stranden.

•
For så vidt angår ansøgningen om tilladelse til opstilling af en mobil iski-
osk på parkeringspladsen ved Glasværksvej , meddeler fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation hertil på vil-
kår, at der kun opsættes reklamer på selve kiosken og kun efter Bornholms
Regionskommunes godkendelse, at iskiosken alene opstilles i tidsrummet
fra kI. 10.00 til 20.00 i perioden 15. maj til 15. september, at iskiosken
bortkøres hver aften, at iskiosken opstilles i tilknytning til toiletbygningen
ved p-pladsen, at opstillingen i øvrigt sker efter anvisning fra Bornholms
Regionskommune, samt at den ansvarlige for issalget dagligt sørger for
oprydning af ispapir og andet affald, som måtte hidrøre fra salg fra kios-
ken. Dispensationen er gældende i 5 år fra sæsonen 2006 at regne.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

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

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

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

Side 2/3

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


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

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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" FREDNINGSNÆVNET,
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Jonna og Benny Larsen
Egins Kvarter 8
Osted
4000 Roskilde

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

HER 10311/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-40.2
Deres j.nr.

7. oktober 2005• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
Klympen 5, bygning på lejet grund, af matr.nr. 4-b, Strandmarken, Hasle
Jorder at oplægge sorte eternittagplader til erstatning for eksisterende eter-
nittagbelægning. Endvidere ansøges om tilladelse til at opføre et udhus på
4 m2. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale,
der tillige indeholder fotos af den eksisterende bebyggelse og tagbeklæd-
ning.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningskendelse,
tinglyst den 19. juli 1972, der fastsætter blandt andet:

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græ-
størv ...
Ydre bygningssider skal fremtrædei farver, dannet af jordfarverne (okker, terra di sienna,
umbra, engelskrødt, italiensk rødt (dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævntefarvers
blanding. Til dør, vinduesrammer og mindre bygningsdele er også andre farver tilladt. ..

"

Fredningskendelsen indeholder ikke bestemmelser om antallet af og stør-
relsen af bebyggelser, herunder udhuse, hvorfor fredningsnævnets tilladel-
se til opførelse af et udhus findes ufornødent.

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

I medfør af § 50, stk. l i naturbeskyttelsesloven meddeler fredningsnævnet
dispensation fra fredningskendelsen til oplægning af sorte eternitplader på
sommerhuset på vilkår, at et eventuelt udhus opføres med tilsvarende tag-
beklædning, samt at såvel sommerhuset som et eventuelt udhus males i
samme farve dannet af jordfarverne eller hvidt, sort eller ved de nævnte
farvers blanding.

• Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

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

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

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende
Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan 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.
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FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Borholms Regionskom-
mune
Faste anlæg
Skovløkken 4
Tejn
3770 Allinge

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

MPS 11288/Sagsbeh. HER
J.m.06.11.01.01.2006-10.4
Deres j.m.

• 10. april 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 4-b Strandmarken, Hasle Jorder, opføre 2 shelters i Hasle Lyst-
skov. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af en den 6. juli 1971l.afsagt
fredningskendelse, der har til formål at sikre de særlige fredningsværdier ,
som ejendommen frembyder , samt sikre offentlighedens adgang til skovbe-
voksede og uopdyrkede arealer på ejendommen, fastsætter blandt andet:

"... at ændringer iden bestående tilstand - skov og strand, bebyggelse, hvortil medregnes
skure, kiosker, lysthuse, badehuse og lignende ... bortset fra skovdrift, ikke må finde sted.

Campering, teltslagning, brug af transistorradioer og lignende og brug af åben ild af en-
hver slags forbydes"

• I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
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 Naturklagenæv)et bestemmer andet.

51\..f:,-' )"'2. \ - ....::J::X) lt:tt
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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 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.


FREDNINGSNÆVNET
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Linda Mortensen
Ellevej 20
Sorthat
3700 Rønne

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

MPSl1471/Sagsbeh. BOR
J.nr. 06.11.01.01.2006-54.4
Deres j.nr.

• 21. december 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr. nr. 3-b Strandmarken, Hasle Jorder beliggende H.C.Sierstedsvej 4,
3790 Hasle, at etablere en l2-hullers minigolfbane. Projektet er nærmere
beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 19. juli 1972
tinglyst fredningskendelse, der fastsætter blandt andet:

"... til sikring af de særlige fredningsværdiersom ejendommen i følge udvalgets opfattelse
repræsenterer og af offentlighedens adgang til skovbevoksede og uopdyrkede arealer på
ejendommen

•
Hasle komme ved dennes kulturelle udvalg skal have indseende med sommerhusbebyggel-
sens udformning, placering og vedlgeholdelse og med, at grundene bevares som skovbe-
vokset grund, hvortil offentlighedens adgang kun begrænses af dentilladte bebyggelse med
omgivende læhegn"

l medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår,
at der i videst muligt omfang plantes tættest mulig vedvarende træbevoks-

ning mellem banerne,
at der i hele anlæggets længde bevares et bælte på 15 meter med træbe-

voksning mod skellet til matr. nr. 4-b,
at der der etableres levende hegn mellem minigolfbaneanlægget og af-

grænsningen til poolområdet,
at eventuelle lysanlæg maksimalt må have en højde af 1,20 m,
at lyskilden skal rettes mod jorden, og
at baner og lygtestandere så vidt muligt holdes ijordfarver.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig inte-
resse i afgørelsen.

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

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

•
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, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og Familie Ferie Bornholm ApS v/Rasmus Lund.

Henrik Engell Rhod

•

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


•
Retten i Rønne

NATUR OG MILJØ
Modtaget

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

27. november 2006

• Etablering af minigolfbane, H.C. Sierstedsvej 4, Hasle

Regionskommunens Plan & Byg har for Linda Mortensen, som forpagter
Hasle Feriepark, sendt en ansøgning om tilladelse efter en fredningskendelse
til at etablere en minigolfbane på ovennævnte ejendom matr.nr. 3b, Strand-
marken, Hasle Jorder.

Ejendommen, der er 15247 m2 stor, ligger i sommerhusområde syd for Has-
le. Den er ifølge BBR bebygget med en centerbygning på 317 m2, 2 svøm-
mebassiner med tilhørende saunabygning, 40 hytter a 12 m2 og en service-
bygning på 142 m2 indeholdende toiletter, bad og køkken.

•
Der agtes etable~et en 12 hullers minigolfbane øst for centerbygningen og
svømmebassinerne på et areal med en tæt bevoksning af nåietræer, som tæn-
kes fældet. Arealet rømmes for muld og belægges med skærver.
Banerne anlægges 10-15 cm over skærvebelægningen og består af præfabrike-
rede elementer monteret på jordspyd.
Mellem banerne plantes solitære træer og/ eller blomsterbede og -kummer, og
der etableres parkbelysning.

Fredningskendelsen, tinglyst 19.7.1972, har til formål at sikre ejendommens
særlige fredningsværdier og offentlighedens adgang til skovbevoksede og
uopdyrkede arealer. En del af ejendommen udlægges til sommerhusbebyggel-
se.
Kendelsen bestemmer bl.a., at "Hasle kommune ved dennes kulturelle ud-
valg" skal have indseende med sommerhusbebyggelsens udformning, place-
ring og vedligeholdelse og med, at grundene bevares som skovbevokset
grund, hvortil offentlighedens adgang kun begrænses af den tilladte bebyggel-
se med omgivende læhegn.

FredningSnæV~~
for L!! bI

Bornholms amts fredning reds

eSkoVlokken '1

Tejn

37701\lIinge

Tlf.: 56 92 00 00
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naw rag rnIIJoc@brk.cik

www.brk.dk

CVR: 26-69-63-<18

P enhc:cl: 1.003.307.3G6
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Regionskommunen finder ikke, at der bør placeres minigolfbane i det pågæl-
dende sommerhusområde på grund af de restriktioner, som kendelsen inde-
holder. Ejendommen er allerede arealmæssigt udnyttet intensivt, og anlæg af
minigolfbanen vil medføre fældning af en del af den resterende skov.

Regionskommunen kan derfor ikke anbefale Fredningsnævnet, at der gives
tilladelse til den ansøgte rninigolfbane.

Der vedlægges et oversigtskort og kopi af sagens dokumenter.

Med venlig hil~en

3v-cL:L-~{-o cL-.
Gerda Kofod

Direkte df.: 5692 2053
E-mai!: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag:
Oversigtskort
Kopi af sagens dokumenter
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FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Ingolf Lind-Holm
Eriksvej 24
3700 Rønne

for Bornholms
Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

MPSI1473/Sagsbeh. BOR
J.nr. 06.11.01.01.2006-55.4
Deres j.nr.

\-.. ;I., .' "-. /

22. december 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 3-b Strandmarken, Hasle Jorder, beliggende H.C. Sierstedsvej 4,
3790 Hasle, at etablere træterrasser til 40 eksisterende campinghytter.
Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 19. juli 1972
tinglsyt frednigskendelse, der fastsætter blandt andet:

"... til sikring af de særlige fredningsværdier som ejendommen i følge udvalgets opfattelse
repræsenterer og af offentlighedens adgang til skovbevoksede og uopdyrkede arealer på
ejendommen

Hasle komme ved dennes kulturelle udvalg skal have indseende med sommerhus-
bebyggelsens udformning, placering og vedlgeholdelse og med, at grundene bevares som
skovbevokset grund, hvortil offentlighedens adgang kun begrænses af den tilladte

• bebyggelse med omgivende læhegn"

Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dis-
pensation til udførelse af projektet på vilkår, at ydre bygningssider frem-
træder i farver dannet af jordfarver eller hvidt, sort eller ved de nævnte
farvers blanding. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at en etablering af
træterrasser er knyttet til den allerede eksisterende brug af hytterne, ligesom
projektet må anses som et led i sædvanlig vedligeholdelse og modernisering
af de omhandlede campinghytter.

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
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
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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 Naturfred-
ningsforening .

Henrik Engell Rhod

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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NATUR OG MILJØ

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a

3700 Rønne

MOdt?

4. december 2006

Retten,

Etablering af træterrasser på campinghytter, H.C. Sierstedsvej 4, Hasle

Regionskommunens Plan & Byg har for Ingolf Lind-Holm på vegne af Hasle
Feriepark sendt en ansøgning om tilladelse efter en fredningskendelse til at
etablere træterrasser på 40 campinghytter på ovennævnte ejcndom matr.nr.
3b, Strandmarken, Hasle Jorder.

Ejendommen, der er 15247 m2 stor, ligger i sommerhusområde syd for Has-
le. Den er ifølge BBR bebygget med en centerbygning på 317 m2, 2 svøm-
mebass1l1cr med tilhørcnde saunabygning, 40 hytter a 12 m2 og en service-
byg111ngpå 142 m2 indeholdende toiletter, bad og køkken.

Der søges om tilladelse til at etablere en 9 m2 stor træterrasse med et ca. 70
cm hojt gelænder på de enkelte hytters vestgavl.

Fred111ngskendelsen, tinglyst 19.7.1972, har til formål at sikre ejendommens
særlige fredningsværdier og offentlighedens adgang til skovbevoksede og
uopdyrkede arealer. En del af cjendommen udlægges til sommerhusbebyggel-
se.

Kendelscn bestcmmer bl.a., at "Hasle kommune ved dennes kulturelle ud-
valg" skal have indseende med sommcrhusbebyggelsens udformning, place-
ring og Ycdltgeholdelse og med, at grundene bevares som skovbevokset
glllllll, ll\lJlitl ()fCl'll1ht',hnLih Idt',:lig kUI11)(i}:'i\,)\" nfdl'l1 tilladte hchYi',f'pJ-
se med omgivende læhegn.

Natur & M1ljo finder, at terrasserne er knyttet til den eksisterende bmg af
områdct som "hytteby". Etableringcn medfører sandsynligvis ikke fældning
af mcer.

fr8(jn1nq '3na:;wnet
If)' S-r-/Ot
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Regionskommunen kan anbefale Fredningsnævnet, at der gives tilladelse til
etablering af de ansøgte terrasser på vilkår, at træværk holdes imørke jord-
farver.

Der vedlægges et oversigtskort og kopi af sagens dokumenter.

Med venlig hilsen

8~{o~
Gerda Kofod

DIrekte tlf.: 5692 2053

E-mat! Gerda.Kofod@brk dk

BIlag.

OversIgtskort

Kopi af sagens dokumenter
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN 3/2013 
Dato: 14. marts 2013 

 
 
 
 
Bornholms Regionskommune 
Teknik og Miljø 
Skovløkken 4 
3770 Allinge 
 
 
 
 
 
Bornholms Regionskommune har ved e-mail af 14. januar 2013 anmodet fredningsnævnet om en 
tilkendegivelse om, hvorvidt det vil være muligt at opnå tilladelse til at udstykke det bebyggede 
sommerhusområde nord for ”Campanella” i parceller, således at hvert af de bestående sommerhuse 
får deres egen grund. 
 
Fredningsnævnet har ved e-mail af 16. januar 2013 anmodet Naturstyrelsen, Det åbne land, om 
eventuelle bemærkninger. 
 
Ved skrivelse af 27. februar 2013 har Naturstyrelsen, Det åbne land, afgivet oplysninger af teknisk 
karakter til brug for sagen.  
 
Det omhandlede areal er omfattet af Fredningsnævnet for Bornholms kendelse af 6. juli 1972, som 
tinglyst den 19. juli 1972, hvori blandt andet bestemmes: 
 
 
”… ændringer i den bestående tilstand – skov og strand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse, 
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra skovdrift, må ikke finde sted, og således, at 
det som hidtil skal være offentligheden tilladt at opholde sig på og bade fra det fredede areal… 
 
Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød farve, udlægges til sommerhusbebyggelse … Udlejning 
af grunde til sommerhusbebyggelse med lejemål over 10 år kan i henhold til udstykningsloven kun finde sted af særskilt 
matrikulerede grunde.  
For udstykning, udlejning og bebyggelse gælder følgende bestemmelser: 
a: Der skal oprettes lejekontrakt for hver grund, hvorved det blandt andet bestemmes, at Hasle kommune… skal have 
indseende med sommerhusbebyggelsens udformning, placering, vedligeholdelse…, at grundene bevares som 
skovbevokset grund, hvortil offentlighedens adgang kun begrænses af den tilladte bebyggelse med omgivende læhegn. 
Grundene må ikke afhændes. Lejemål må ikke udstedes for mere end 30 år… 
Alle foranstående bestemmelser skal ikke være til hinder for bevarelse af 9 bestående sommerhuse og 1 helårsbolig 
inden for sommerhusområdet…” 
 
Fredningsnævnet har den 30. juli 2002 på baggrund af en tilsvarende henvendelse fra daværende 
Hasle Kommune udtalt, at en generel udstykning og bortsalg af parceller til sommerhuse i området 
vil betyde en fravigelse af fredningskendelsens klare forbud mod bortsalg og udgøre en så 
vidtgående afvigelse fra fredningskendelsen, at fredningen ved en sådan dispensation må antage at 
have mistet sin betydning, hvorfor nævnet henviste kommunen til at søge fredningskendelsen 
ophævet.  
 



Fredningsnævnet finder fortsat, at en generel udstykning og bortsalg af parceller til sommerhus i 
sommerhusområdet ”Klympen” vil betyde en fravigelse af fredningskendelsens klare forbud mod 
bortsalg og udgøre en sådan afvigelse fra fredningskendelsen, at fredningen må antages i vidtgående 
udstrækning at have mistet sin betydning, hvorfor regionskommunen, såfremt en sådan udstykning 
og bortsalg måtte blive besluttet, henvises til at søge fredningskendelsen eller i hvert fald 
kendelsens udstykningsforbud ophævet, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5, jf. stk. 1. 
 
Nævnets afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand, jf. § 10, stk. 5 i bekendtgørelse om 
forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for Natur- og 
Miljøklagenævnet.  
 
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Kopi af nærværende skrivelse fremsendes til Naturstyrelsen, Det åbne land og Danmarks 
Naturfredningsforening til orientering. 
 
 

Henrik Engell Rhod 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Bornholms Regionskommune 
Natur & Miljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opførelse af et tørkloset i tilknytning 
til to shelters på ejendommen matr. nr. 4-b, Strandmarken, Hasle Jorder, beliggende Fælledvej 
65, 3790 Hasle. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til frednings-
nævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 6. juli 1972 om 
fredning af Hasle Lystskov, der fastsætter blandt andet: 
 
”… at ændringer i den bestående tilstand – skov, strand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, 
lysthuse, badehuse og lignende …bortset fra skovdrift, ikke må finde sted.  
… 
Campering, teltslagning, brug af transistorradioer og lignende og brug af åben ild af enhver slags 
forbydes. 
…” 
 
Fredningskendelsen fastsætter endvidere, at det er offentligheden tilladt at opholde sig på det 
fredede areal. 
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet projektet. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig imod projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
udførelse af projektet,  
 
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 er afsluttet. Det følger endvidere af naturbe-

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN 1/2014 
Den 5. marts 2014 



skyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes 
inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Fredningsnævnets afgørelse kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 87. 
 
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Klagegebyr 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Opkrævningen skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrbetalingen findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 
 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

http://www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

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

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

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

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
BOFA 
Almegårdsvej 8 
3700 Rønne 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af en miljøstation på 
ejendommen matr. nr. 4b, Strandmarken, Hasle Jorder, beliggende i Hasle Lystskov. Projektet 
er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 6. juli 1972, til 
sikring af særlige fredningsværdier og offentlighedens adgang til skovbevoksede og 
uopdyrkede arealer på ejendommen, idet der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand.  
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
udførelse af projektet, hvorved bemærkes, at projektet svarer til andre mindre synlige miljø- 
og renholdningsinstallationer, der er etableret øvrige steder på Bornholm, hvor turister og 
andre besøgende i naturen særligt færdes, og som nævnet tidligere har meddelt tilladelse til 
etablering af.  
 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse 
nr. 1173 af 20. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn, da sagen skønnes at 
være af underordnet betydning i forhold til fredningskendelsens formål. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Klagevejledning 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
klagefristen til den følgende hverdag. En klage skal inden fristens udløb indgives via 
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Klageportalen. På forsiden af www.nmkn.dk findes et link til Klageportalen. Klageportalen 
findes også på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på Klageportalen med NEM-ID. 
Klagen indgives via Klageportalen til Fredningsnævnet for Bornholm. Når fredningsnævnet 
modtager klagen via Klageportalen, videresender fredningsnævnet klagen og sagens akter til 
Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen anses for indgivet, når den er tilgængelig for 
fredningsnævnet i klageportalen.  
 
 
Klagegebyr 
 
Det koster et gebyr på 500 kr. at klage. Gebyret skal betales med betalingskort i 
Klageportalen 
 
Gebyret for klage tilbagebetales, hvis  
 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

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

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

2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Fritagelse for at benytte klageportalen 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. En anmodning om at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal sendes til Fredningsnævnet. Anmodningen om fritagelse for at 
benytte Klageportalen skal være begrundet, f.eks. med oplysning om, at man af kommunen er 
fritaget for at bruge digital post. Fredningsnævnet videresender herefter anmodningen til 
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse 
for at benytte Klageportalen kan imødekommes. 
  
Klageberettigede 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 

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


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

afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

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

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

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

Henrik Engell Rhod 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Global Connect 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 17. september 2021 ansøgt om tilladelse til at nedgrave et 
kabel gennem det fredede område ved Klympen syd for Hasle på matr.nr. 4b, Strandmarken, 
Hasle Jorder. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Det fremgår af ansøgningen blandt andet, at ansøgeren ønsker at etablere et landingspunkt i 
forbindelse med etablering af en søkabelforbindelse, at der etableres en nedgravet kabelbrønd, 
at der fra P-pladsen bores ud under stranden og ud i havet, at underboringen først vil komme 
frem i havet på ca. 2 m. dybde, at gravearbejdet i øvrigt vil følge eksisterende stier/veje 
mellem Rønne og Klympen, og at arbejdet vil blive tildækket og terræn genetableret, så det 
fremstår som nu, når gravearbejdet er afsluttet.  
 
Uddrag af det berørte område vises på dette kortudsnit: 

 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af en kendelse af 6. juli 1972 om fredning af arealer i Hasle 
Lystskov. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  
”… 

A. Vedrørende matr.nre. 124 b, Hasle købstads markjorder matr. 3 og 4 b Hasle 

landdistrikt og 75 v Klemensker sogn: 

1. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med grøn kontur, fredes således, 
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at ændringer i den bestående tilstand – skov og strand, bebyggelse, hvortil medregnes 

skure, kiosker, lysthuse, badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssigt udnyttelse, 

bortset fra skovdrift, ikke må finde sted, og således, at det som hidtil skal være 

offentligheden tilladt at opholde sig på og bade fra det fredede areal. 
…” 
 
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 havet ligger i en 
afstand af ca. 2 km. Det nærmeste Natura 2000-område på land ligger ved Hammeren ca. 10 
km. Fra det ansøgte. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke haft bemærkninger imod det 
ansøgte. 
 
Miljøstyrelsen har den 13. oktober 2021 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.  
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 

http://www.naevneneshus.dk/


klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-
sten til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

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

afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

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

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

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

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

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

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

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

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
 

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


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

 
Henrik Engell Rhod 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
BOFA 
Almegårdsvej 8 
3700 Rønne 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 12. september 2022 ansøgt om tilladelse til at udvide en 
miljøstation ved Klympen samt etablere en miljøstation ved H. C. Sierstedsvej, begge på 
ejendommen matr.nr. 4-b, Strandmarken, Hasle Jorder. Projektet er nærmere beskrevet i det 
materiale, der er sendt til fredningsnævnet, og hvoraf fremgår blandt andet, at miljøstationen 
ved HC Sierstedsvej – den nordlige miljøstation - skal betjene sommerhuse i Hasle Feriepark og 
Degnekrogen. Miljøstationen med Klympen - den sydlige miljøstation - skal betjene 
sommerhusene ved Klympen og Campanella. 
 
Ejendommen er på dette kortudsnit markeret med miljøstationernes placering indtegnet: 
 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af en kendelse af 6. juli 1972 om fredning af Hasle Lystskov, der har 
til formål, at sikre særlige fredningsværdier, som ejendommen repræsenterer, og offentlig-
hedens adgang til skovbevoksede og uopdyrkede arealer på ejendommen samtidig med, at en 
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del af det fredede område udlægges til sommerhusområde. Som områdets særlige 
fredningsværdier fremhæves strandbred, klitter, skovbevoksning, jordfaste fortidsminder ved 
Ørnekulle og nogle skanser langs kysten. 
 
Fredningen fastsætter blandt andet:  
”… 

  
…”  
 
Fredningsnævnet har den 26. oktober 2015 (FN-BOR-14-2015) meddelt dispensation til 
etablering af den eksisterende miljøstation ved Klympen. 
 
Fredningstilsynet Bornholms Regionskommune har anbefalet det ansøgte og anført, at det 
ansøgte, indebærer begrænsede ændringer i forhold til bestående forhold, at det ansøgte 
handler om infrastruktur til mere hensigtsmæssig affaldssortering og -håndtering, og at 
området som helhed vil blive kønnere, når affaldsbeholdere ved hvert enkelt sommerhus 
sløjfes, især hvis alternativet er, at der fremover skal være flere beholdere ved hvert 
sommerhus i forbindelse med sortering af affald i flere fraktioner.  
 
Bornholms Regionskommune har om Natura 2000 og Bilag IV-forhold oplyst, at arealet ikke 
indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-
område (nr. 252 Adler Grund og Rønne Banke) er et fuglebeskyttelsesområde på havet ca. 2 
km fra det ansøgte. Det nærmeste Natura 2000 område på land ligger ca. 8,5 km mod nord. 
(Nr. 184 Hammeren og Slotslyngen.) Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig 
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-
område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for 
de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 21. september 2022 oplyst, at sagen synes fuldt oplyst af 
Bornholms Regionskommune. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke fremsat bemærkninger mod projektet. 
 
Fredningsnævnet har den 24. oktober 2022 foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 



udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3.  
 
Fredningsnævnet finder, at projektet ikke strider mod fredningens formål, og nævnet tiltræder 
fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatforhold. Fredningsnævnet skal herefter 
vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
ad. udvidelse af eksisterende miljøstation ved Klympen: 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til udvidelse af 
miljøstationen som ansøgt. Nævnet lægger vægt på, at der er tale om en udvidelse af en 
eksisterende miljøstation, og at udvidelsen sker med tilsvarende materiel. 
 
ad. etablering af miljøstation ved H.C. Sierstedsvej: 

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til etablering af 
en miljøstation med en placering langs vejsiden som ansøgt. Under hensyntagen til indtrykket 
under besigtigelsen, herunder at miljøstationen etableres tæt på den eksisterende miljøstation 
ved Klympen, finder nævnet at måtte fastsætte et vilkår om, at miljøstationen etableres med 
tilsvarende materiel som miljøstationen ved Klympen, således at begge miljøstationer 
fremstår med et ensartet udtryk.    
 
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 

http://www.naevneneshus.dk/


• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

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

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

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

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

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

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

Henrik Engell Rhod 

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


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
BOFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved afgørelse af 26. oktober 2022 har fredningsnævnet meddelt dispensation til udvidelse af 
en eksisterende affaldsstation ved Klympen ved Hasle samt etablering af en ny miljøstation 
ved H. C. Sierstedsvej ved Hasle, begge på matr. nr. 4-b, Strandmarken, Hasle Jorder og 
begge til betjening af en række sommerhusområder, der er omfattet af en kendelse af 6. juli 
1972 om fredning af Hasle Lystskov. 
 
Fredningsnævnets dispensationen til etablering af en ny miljøstation ved H. C. Sierstedsvej er 
meddelt på vilkår om, at miljøstationen etableres med tilsvarende materiel som miljøstationen 
ved Klympen (type JOCA Waste), således at begge miljøstationer fremstår med et ensartet 
udtryk. 
 
Efterfølgende har BOFA anmodet fredningsnævnet om at genoverveje vilkåret om materiel 
ved etableringen af miljøstationen ved H. C. Sierstedsvej således, at der i stedet kan anvendes 
materiel af typen Molok Domino. Det fremgår af BOFAs anmodning blandt andet: 
 
”… 

Hvis BOFA etablerer MiljØ’en med JOCA Waste […] vil det være nødvendigt at fælde i 

hvert fald et mere af de store bøgetræer og det vil muligvis medføre dårlige vækstvilkår 

for endnu et træ, da vi skal udgrave tættere på og i større dybde. 

  

Den nøjagtige placering af denne MiljØ’ er aftalt med lodsejer (Bornholms 

Regionskommune) og det er afstemt med skovfogeden, hvordan vi skal passe på 

træerne. Skovfogeden lægger særlig vægt på at vi i Hasle Lystskov nødigt må fjerne 

flere af de store bøgetræer.  

  

Placeringen på HC Sierstedsvej er udvalgt som det bedste sted at placere en MiljØ’ i 

dette område af flere årsager, herunder;  

• Den ligger på udkørselsside for de sommerhusgæster, der skal benytte den. 

• Den ligger tæt til den større vej, så skraldebilen (som er en kranbil) kan bakke op, 

tømme og køre ud igen. Dermed skal der ikke beskæres noget særligt på HC 

Sierstedsvej, hvilket kunne blive aktuelt ved en placering højere oppe, hvor der i øvrigt 

også er et vandløb at tage hensyn til. 

• Den er afstemt med BRK VEJ og overholder alle trafikregler.  

• Vi kan undgå at påvirke bevoksningen mere end højest nødvendigt 

• Vi kan begrænse terrænregulering i forbindelse med etablering 

…” 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-29-2022  
Den 11. november 2022 



 
Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig, at miljøstationen ved H. C. Sierstedsvej i 
stedet kan etableres med det af BOFA foreslåede materiel. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet har ved fastsættelse af vilkåret i afgørelsen af 26. oktober 2022 efter de da 
foreliggende oplysninger, herunder oplysninger meddelt under besigtigelsen, lagt vægt på, at 
den nyetablerede miljøstation burde have samme udtryk som den nærved liggende eksisteren-
de miljøstation ved Klympen. 
 
Under hensyntagen til de nu foreliggende oplysninger om, at anvendelse af materiel af typen 
JOCA Waste vil indebære et større og mere uhensigtsmæssigt indgreb i det fredede område 
ved H. C. Sierstedsvej end materiel af typen Molok Domino, ophæver nævnet vilkåret i afgør-
elsen af 26. oktober 2022 vedrørende etableringen af miljøstationen ved H. C. Sierstedsvej, 
hvorfor etableringen af denne miljøstation kan ske ved anvendelse af materiel af typen Molok 
Domino.  
 
I øvrigt henvises til fredningsnævnets afgørelse af 26. oktober 2022. 
 
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 

http://www.naevneneshus.dk/


organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af 
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort 
i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. 
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk 

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

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

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

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

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

Henrik Engell Rhod 

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