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KORTBLAD NR. 5233/ 1€>12. J!L NV 1: 20000

MATR. NR.:

AREAL:

l5a m.fl. og umatriku-
leret strandareal. SOGN: Rønne markjorder
2 ha -

o

• PATALERET: Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.

EJER: Kommunen og private.

FREDET Kendelse afsagt 13.4.1976
o

• FORMAL: at åbne straadarealerne for of~entligheden.

INDHOLD: Forbud mod ændringer i den bestående tilstand.
Forbud mod bebyggelse m.v.
Ret for o~fectligheden til færdsel, ophold på samt badningfra strandarealet.
Hegning tilladt på skræntarealerne.

REG. NR.: K - 25 - 17
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År 1976 den 13. april afsagde fredningsnævnet for Born-
holms amts fredningskreds sålydende

KENDELSE

i sag nr. 18/1967. Fr~dning af arealer ved Næb-
be Bugt, Rønne kommune.



e)
af lo. februar 1967 efter henstilling fra Rønne kommune rejst fred-

Fredningsplanudvalget for Bornholms amt har ved skrivelse

ningssag for nogle strand- og skræntarealer ved Næbbe Bugt i Rønne
kommune omfattende ialt ca. 2 ha.

Området er beliggende i den nordlige del af Rønne by sø-
værts et udbygget villa- og sommerhuskvarter, der er udlagt til lav
boligbebyggelse i henhold til bygningsvedtægt, og er ikke omfattet

r4lrfnaturfredningslovens bestemmelser om byggelinier.
De pågældende ejendommes grundværdi er ved 15. almindelige

vurdering pr. l. april 1973 ansat til 25 kr. pr. m2 for skræntarea-
~er og o kr. for strandarealer.

Fredningspåstanden går i hovedsagen ud på, at der ikke må
ske ændringer i den bestående tilstand, og at der gives offentlighe-
den ret til færdsel og ophold på samt badning fra strandarealet.

Der ønskes endvidere sikret offentligheden gående og cyk-
lende adgang til stranden fra Haslevej ad to nærmere angivne veje,
hvis vedligeholdelse forudsættes overtaget af Rønne kommune.

Rejsningen af fredningssagen har været bekendtgjort i
~tatstidende' og de to lokale dagblade for den 3. august 1967.

Ved et møde, der afholdtes i henhold til den dagældende
..~turfredningslovs § lo den 14. august 1967, protesterede flertal-

let af lodsejerne mod fredningen, hvorefter nævnet udsatte sagen
blandt andet for at indhente erklæring fra Rønne kommune om vedlige-
holdelse af veje og renholdelse af stranden.

Rønne kommune har herefter ved skrivelse af 29. marts 1968
erklæret sig villig til at overtage renholdelsen af strandarealet og
vedligeholdelsen af den af de to veje, der på det i sagen værende
kort er betegnet "B".

Der er den 22. juni 1968 tinglyst servitut om ret til almen



færdsel til fods og på cykel til stranden ad denne vej, der er be-(_
liggende på ejendommen matr. nr. 15 f Rønne købstads markjorder.

Ved skrivelse af 8. april 1968 har fredningsplanudval-
get ændret fredningspåstanden til også at omfatte forbud mod rid-
ning på stranden og mod vandskisport fra denne, og har nedlagt på-
stand om, at post- og telegrafvæsenets kabelhus på matr. nr. 16 b
Rønne købstads markjorder (der nu er inddraget under matr. nr.16 m
sammesteds) fjernes.

Kabelhuset er senere fjernet uden krav om erstatning.
Med fredningsnævnets godkendelse er der på strandarea-

tit let på matr. nr. 15 a Rønne købstads markjorder opført en offent-- .

lig toiletbygning, som der var åbnet mulighed for i fredningspå-
standen.

Under et den 31. oktober 1975 afholdt møde har nogle en-
kelte lodsejere protesteret mod gennemførelse af fredningen, især
under henvisning til, at offentlig adgang vil virke forstyrrende
for grundejerne. De øvrige har erklæret sig indforstået med fred-
ningen, idet der dog er fremsat nogle indsigelser mod forskellige

e enkeltheder.
tt Advokat Thorbjørnsen har på Hans Chr. Hasager Boss', Ma-
tt thiIde Hasager Boss' og Paul Larsens vegne protesteret mod forbud

mod vandskisport.
Ejeren af ejendommen matr. nr. 15 ~ Rønne købstads mark-

jorder, fru Inger Christiansen, der ifølge servitut tinglyst 4. de-
cember 1931 har ret til at anbringe et badehus i det nordvestlige
hjørne af kystskrænten på matr. nr. 15 c Rønne købstads markjorder,
har protesteret mod forbudet mod bebyggelse på skræntarealet.

For så vidt angår den anden af de to private veje, der er
e ønsket åbnet for offentligheden -på kortet betegnet med "A"_ og som



,.

ligger ca. 75 m nordligere end vej "B", har ejerne af de berørte
ejendomme protesteret mod åbningen under henvisning til, at det
ikke kan anses for nødvendigt med to adgangsveje til stranden med
så kort indbyrdes afstand. Rønne kommune har af samme grund ikke
ønsket at påtage sig vedligeholdelsen af denne vej.

Fredningsnævnet finder, at de omhandlede strand- og
skræntarealer er fredningsværdige, og at det er af væsentlig be-
tydning for befolkningens friluftsliv, at der åbnes adgang til
strandarealerne. Idet almenhedens færdselsret, der efter det op-
lyste upåtalt er udøvet i en længere årrække, findes at kunne ske
uden tilsidesættelse af ejernes væsentlige interesser, vil fred-
ningspåstanden herefter være at tage til følge som nedenfor nær-
mere bestemt.

Nævnet har ikke fundet grundlag for at forbyde vandski-
sport blandt andet under hensYn til, at poli-'d.eti henhold til po-

litivedtægten for Rønne politikreds kan fastsætte regler for sej-
lads med motorbåde ved kysterne, såfremt det må anses for påkrævet.

Fredningsnævnet har endvidere af den af lodsejerne og
Rønne kommune anførte grund ikke fundet tilstrækkelig anledning
til at søge offentlig adgang etableret ad den med "A" betegnede
vej.

IEjeren af matr. nr. 15 f Rønne købstads markjorder, di-
rektør H.Madsen, Haslevej 41, Rønne, har givet afkald på erstat-
ning for offentlighedens adgang ad vej "B", ligesom Rønne kommune
har frafaldet erstatning i anledning af overtagelse af vedligehol-
delsen og till.ige som ejer af ejendommen matr. nr. 15 .e. Rønne køb-
stads markjorder.

Ved udmålingen af den erstatning, der iøvrigt skal til-
tt kendes lodse~erne, må det tages i betragtning, at stranden i hen-



(ta hold til lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning § 23, der
var gældende ved sagens rejsning, var åben for almenheden for
færdsel til fods, og at offentligheden hidtil har benyttet stran-
den til badning og ophold uden indsigelse.

Efter alt foreliggende findes der at burde tilkendes
lodsejerne nedennævnte erstatninger, idet der ved udmålingen er
gået ud fra en erstatning for skræntarealerne på 5.kr. pr. m2 og

2for strandarealerne på 2,50 kr. pr. m •
Lodsejer .Matr.nr. Skrænt m2 Strand m2 Erstatning
l. Rønne kommune

Landemærket,Rønne. 15 a 100 3053 0,00 kr.
2. Fru Ida Hjorth

Haslevej 61 a, Rønne.
3. Fru Elna E. Balslev

15 c 220 o 1.100,00 -

Godthåbsvej 142,2000 Køben-
havn F eller tidligere ejer 15 g

4. Helge Schmidt Nielsen
120 o 600,00 -

Ll. Torv 5, Rønne. 15 h 100 o 500,00 -
e
e
e

5. Fru Poula Ahlstrand
Haslevej 53 a, Rønne.

6. Johan Peter Ambrosen
Snerlevej 46,2820 Gentofte.16 a

15 E. 720 1160 6.500,00 -

300 380 2.450,00 -
7. Sigurd Larsen

Lundensmindevej 2, Rønne,
eller tidligere ejer. 16 c 240 480 2.400,00 -

8. A/S A. Espersen
Fiskerivej, Rønne,
eller tidligere ejer.

__ 9. Arne Chr. Hansen
FrydenlQndsvej 7, Rønne.

16 m 280 320 2.200,00 -

17 a 100 320 1.300,00 -



Lo9.sejer Matr.nr. Skrænt m2 Strand m2 Erstatning
10.De samvirkende Bornholm-

ske Husmandsforeninger
Sigynsvej 61, Rønne,

,eller tidligere ejer.
ll.Hans Chr.Hasager Boss

Storegade 22, Svaneke.
4t 12.Paul Anker Larsen

Frydenlundsvej 2,Rønne.
13.Anton Pedersen

Frydenlundsvej 4, Rønne.
14.Hans Georg Knudsen

St. Torv 20,2., Rønne.
15.Bornholms Jern og stål

St.Torvegade 105, Rønne,
eller tidligere ejer.

16.Mogens Andersen

e
•e

St. Torv 9, Rønne,
eller tidligere ejer.

17 e

17,.B

17 h

17 n

17 .2

18 d

18 k

17.Vilhelm Christopher Milner 18 l
18 Q

Haslevej 50, Rønne.
I

18.Mathilde Hasager Boss
Møllegade 48, Rønne.

19.0tto Chr.Sør~nsen
Grønnegade ~7, Rønne.

20.H.C.Riddersborg
0stergade 30, Rønne,
eller tidligere ejer.

tt 21.Hanne og Peter Sørensen
Krogtoften 1,Ganløse,Måløv,
eller tidligere ejer.

18 E

18 .9.

18 v

18 Y
'"'-

240 680

200 560

440 760

30 75

220 780

200 300

140 100
100

25
125

140
35

175

100 120

80 100

60

120 80

2.900,00 kr.

2.400,00 -

4.100,00 -

350,00 -

3.050,00 -

1.750,00 -

950,00 -

1.100,00 -

800,00 -

650,00 -

5 350,00 -

800,00 -



. .

Der har vedrørende de under 3, 5, 7, 8, lo, 15, 16, 20
og 21 nævnte ejendomme fundet ejerskifte sted efter fredningssa-
gens rejsning, og der er bortset fra løbenummer 5 ikke forelagt
nævnet oplysning om, hvem erstatningen skal tilfalde i det in~byr-
des forhold.

Der tillægges fru Inger Marie Christiansen, Haslevej 61,
Rønne, som ejer af matr. nr. 15 ~ Rønne købstads markjorder en er-
statning for'mistet mulighed for at opføre et badehus på ejendom-
men matr. nr. 15 c Rønne købstads markjorder, der fastsættes til
800 kr.

Den samlede erstatning udgør herefter 37.050 kr.
De tilkendte erstatninger forrente s som nedenfor bestemt.
Fredningen findes ikke at forringe panthaverne s sikkerhed,

hvorfor ingen del af fredningserstatningerne vil være at udbetale
til dem.

e
•e

Kendelsen vil være at tinglyse servitutstiftende på neden-
nævnte matrikelnumre med prioritet forud for pantegæld og private
servitutter og byrder.

T H I B E S T E M M E S :
Den del af ejendommene matr. nr. 15 ~, 15 ~, 15 g, 15 h,

15 E, 16 ~, 16 ~, 16 ~, 17 ~, 17 ~, 17 g, 17 h, 17 rr, 17 2, 18 d, 18 k,
18 l, 18 2, 18 E, 18 ~, 18 ~ og 18 ~ Rønne købstads markjorder med til-
hørende umatrikulerede strandarealer, der til enhver tid er beliggende
søværts kystskræntens overkant, og som består af skræntareal og strand-
bred -dog mindst de på vedhæftede kort indtegnede arealer-, fredes så-
ledes, at ændringer i den bestående tilstand ikke må finde sted. Det
er således ikke tilladt at opføre bebyggelse eller at anbringe tel-
te, boder, bådehuse, redskabskasser, master og lignende på de frede-
de arealer9 Hegni.ng er dog tilladt på skræntarealerne, der endvidere•



l, ·ll_ ...

• kan forsynes med nødvendige trappeanlæg •
Efter indhentet tilladelse fra fredningsnævnet kan der

på de fredede arealer foretages sådanne foranstaltninger, som er
påkrævet til beskyttelse af ejendommene mod haverosion.

For strandarealerne, der landværts er begrænset af den
til enhver tid værende skræntfod, gælder endvidere følgende be-
stemmelser: Det tillades offentligheden frit at færdes og opholde
sig på samt bade fra arealerne. Anvendelse af transportable radio-
er og lignende, motor- og cykelkørsel samt ridning må ikke finde
sted. Erhvervsmæssig udnyttelse (bortset fra lejlighedsfiskeri
fra stranden), hegning og anden afspærring samt udstykning er for-
budt.

e
•e

Det er lodsejerne tilladt at have en båd liggende på
strandareal et udfor deres ejendomme.

Offentligheden har gående og cyklende adgang til stran-
den fra Haslevej ad vejen, d~r på kortet er mærket "B", og som er
beliggende på matr. nr. 15 f Rønne købstads markjorder. Vejens ved-
ligeholdelse påhviler Rønne kommune, der tillige sørger for almin-
delig renholdelse af strandarealerne •

I erstatning udbetales som ovenfor nærmere anført ialt
37.050 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes med en årlig rente, der er
1% højere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto, der
er gældende på tidspunktet for afsigelsen af kendelsen.

Af erstatningen udredes i af statskassen og i af Bornholms
amtskommune.

Denne kendelse kan inden 4 uger fra modtagelsen indanke s
for Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 København V, af ejere
og brugere samt de i naturfredningslovens § 22 stk. ~ nr. 2 - 6 næv-
te personer og myndigheder.
Aksel Petersen Mogens Lorentzen Erik Hjorth
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Afgørelser - Reg. nr.: 06110.00

Dispensationer i perioden: 24-01-1983 - 29-11-2002



FrcJning\oa.. vuet
1 for

'Bornholms amts fredningskreds
/ Dommerkontoret i Rønne Kopi til orientering
.Dlmgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03)95 Ol 'Originalskrivelsen lagt til 7 lA

REG. NR.s,. "~) !~/19El2.

Den 2 4 JAN. 1983

Hr. direktør Henrik Espersen . ,
1\ .• Fredningsstyrelsen

Store gade 74
370 o R~&JMget, 're("!,.,I.,- ....."."'~en

. .
.... 1 ••

..r..'. r,

+ l bilag.
2 5 JAN. 1983

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til ps
Deres ejendom matr. nr. 15 ~ Rønne markjorder at flytte en eksiste-
rende adgangssti til stranden fra ejendommens sydskel til nordskel
og i forbindelse hermed at foretage en udgravning i skrænten, der
vender ud mod stranden.• Det fremgår af sagen, at skræntarealerne langs stranden er
omfattet af fredningsnævnets kendelse, tinglyst den 20. april 1976,
hvorefter der bl.a. ikke må ske ændring i skræntarealernes bestående
tilstand, bortset fra at skrænten kan forsynes med nødvendige trap-
peanlæg.

Bornholms amtskpIT.IDUnehar ved skrivelse af 17. november 1982
meddelt, at amtsr~det ikke finder tilstr~kkelig anledning til at an-
befale dispensation fra den nyligt genneDførte fredning.

Efter besigtigelse af de p~gældende arealer skal fredninzsnæv-
net herved meddele, at nævnet ikke finder erundlag for at dispensere
fra den i 1976 afsagte frednin~skendelse og derfor ikke kan imcdeko~-I) me det ansøgte. ~

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens ~ 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af ~em, rIiljø-

• f.linisteriet, Bornholms amtsråd, Danmarks !'Taturfrecningsforening og
n2Jnne kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er ~eddelt den
påg~ldende klageberettigede. Fristen 1~8n under s2rlige 0~s~~r.d~:.heder
forlænges.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fr8dni~Gss~y~sls~n,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforeni~g, Rsr.r.ekOT.mur.e
og advokat Hans Koefoed.

Lorentzen

\ .... ., , ,,\
' ~.. . 'l ., ,



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

el Damgade 4A.3700 Rønne, tlf. (03)950145

•

e
e
e

REG. NR.
Sag nr. 234/1983.

bi/a

Den
- 3 APR. 1984

Post- og Telegrafvæsenet
Kabelafdelingens Kontor
Titangade 9 B, 4
2200 København N.

GENPARTtt Fredningsstyrelsen
til underretning.
O. h ..t. Deres skr. af
~ nr:

Modtaget I fredningsstyrelsen

- 4 APR. 1984

Post- og Telegrafvæsenet har ansøgt om tilladelse til bi-
beholdelse af en ca. 3 m høj, lo m bred og lo m lang stensætning,
der i strid med fredningsnævnets kendelse af 13. april 1976 om
fredning af arealer ved Næbbe Bugt er anbragt i strandkanten ud
for ejendommen matr. nr. 15 a Rønne markjorder i efteråret 1983.

Fredningskendelsen bestemmer, at der ikke må ske ændringer
i den bestående tilstand på det fredede område, som bl.a. omfat-
ter det pågældende strandareal. Efter indhentet tilladelse fra
fredningsnævnet kan der dog på de fredede arealer foretages så-
danne foranstaltninger, som er påkrævet til beskyttelse af ejen-
dommene mod haverosion.

Det er oplyst, at stensætningen er udlagt for at sikre te-
lesøkablet Rønne-Nykøbing Falster moa beskadigelse, og at tidli-
gere udlagte faskiner ikke har ydet tilstrækkelig beskyttelse ved
pålandsstorme, idet disse har medført bortskylning af sand og jord
i strandkanten og slid på kablet med risiko for afbrydelse af te-
lefonforbindelsen til og fra Bornholm.

I skrivelse af 7. februar 1984 har Post- og Telegrafvæse-
net efter fredningsnævnets anmodning fremsendt et overslag over
omkostningerne ved at fjerne stensætningen og sikre kablet på an-
den ikke synlig måde. De samlede omkostninger i forbindelse med
nedgravning og sikring af kablet er anslået til 133.500 kr. Her-
til kommer de allerede afholdte omkostninger ved sikring af kab-
let og fjernelse af stenene på 25.000 kr.

Bornholms amtskommune har anbefalet fredningsnævnet at
kræve forholdene berigtiget ved fjernelse af stensætningen.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at
nævnet uanset de betydelige udgifter til at sikre kablet på an-
den måde ikke finder at kunne tillade,at den udlagte stensætning
bibeholdes. Der er herved lagt vægt på, at den pågældende strand

'~ ~ .~Q..J) Miljomin!steriet
\\\\l,,-\'J\ J. nr. F \ 'tj~ 1"'0 \ \.')-"\0 Bi-l



,}Fredningsnævnet
for

, Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret iRønne
, Damgade 'lA. 3100 Rønne, tlf. (03) 9~ 014~

REG. NR. (o 1/ O Til fredningsregisteret
til orientering I~ '

Sag nr. 62/1985 • '7- k'S~

Den - 4 JtI' 1985
L \I ~ -l~..s

Hr. landinspektør August Olesen I 1/9 - 8C;, PJV,
Munch Petersensvej 2 GENPART til, Fredningsstyrelsen
3700 Rønne. til underretnIng.

O. h. t. Deres skr. at
I.nr: M_taget I fretlnlngsstyrelaen

+ 5 bilag.
- 5 JULI 1985• Vedr. j.nr. 1964-43-3.

'.•e

Ved skrivelse af 9. maj 1985 har De anmodet fredningsnævnet
om en udtalelse i anledning af en påtænkt nærmere angiven udstyk-
ning vedrørende ejendommen matr. nr. 15 h Rønne markjorder tilhø-
rende Else Schmidt Nielsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fred-
ningsnævnets kendelse af 13. april 1976 vedrørende Næbbe Bugt,
hvori bl.a. er bestemt, at der ikke må ske ændringer i den bestå-
ende tilstand for den del af ejendommen, der til enhver tid er be-
liggende søværts kystskræntens overkant.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod udstykningen, idet udstykningen ikke
berører kystskrænten.

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

Lorentzen



Fred ni ogsozvoet
lore Borahol1D5 Imu IredniaBskreds

Domm~rkonlortl i ReDDt
D.ml.dt 4A, noo Rennt, df (03) 9) 014)

•
•

I
•

REG. N R. o , I f o .o " ()
LVS-4. R~
li/r, - ~(, (.!N.,

s., nr, 182/1985

Dtn o 6 JUNI 1986

Hr. Mogens Håkansson
Antoinettevej 5
3700 Rønne.

GENPART til, Fre<!tingsstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres Ikr. af
J. nr.
+ 4 bilag.

Modtaget I frednIngsstyrelsen

- 9 JUNI 1986

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nr. 18 ~ Rønne markjorder, beliggende
Antoinettevej 5, at foretage kystsikring ved at anbringe mark-
sten ved foden af skrænten ud mod h&~et, idet materialet lægges
på et skiferunderlag. Kystsikringen vil række ca. 2 m skråt op-
ad med anlæg 1 : 1.

Ejendommen, der er bebygget med et enfamilieshus, ligger
direkte ud til havet ved Næbbe bugt.

Det fremgår af sag-n, at ejendommen er omfattet af fred-
ningsnævnets kendelse af 13. april 1976, hvori bl.a. er bestemt,
at der efter indhentet tilladelse fra fredningsnævnet kan fore-
tages sådanne foranstaltninger, som er påkrævet til beskyttelse
mod haverosion.

I den anledning meddeler nævnet herved tilladelse til det
ansøgte på betingelse af, at offentlighedens færdsel på stranden
ikke hindres.

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

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

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

Opmærksomheden henledes på, at der;.~ventuel t tillige kræ-
ves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er'sendt til fredningsstyrelsen,



Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Rønne
kommune og advokat K. Damgaard.

Lorentzen

•
•

•

re MilJømtnlsterlet·
ti.'! nr" E. I~C' '"::>/6 - o}

Bll. r



••'

•

Fu 10-1

6//00000

OVERFREDNINGSNÆVNET REG.NR. Slotsmarken 15 LH/ ic
2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

Landinspektør Jørgen Gulstad
Nansensgade 5
3740 Svaneke

Den 10.01.89
J.nr. 2730 1/88

Deres j.nr. 190/86 •

Fredningsnævnet for Bornholms Amts Fredningskreds har den 30. december 1987
meddelt Dem en afgørelse, hvorefter der ikke kan gives tilladelse til en an-
søgt udstykning af matr.nr. 17 g, 17 ~, 17 ~ og 17 ~ Rønne Markjorder. De har
for ejendommens ejer, Poul Larsen, Rønne A/S, påklaget Fredningsnævnets afgø-
relse tilOverfredningsnævnet.

Fredningsnævnets afgørelse er efter forudgående besigtigelse truffet enstem-
migt i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. Fredningsnævnets kendelse af
13. april 1976 om fredning af arealer ved Næbbe Odde. Efter fredningskendel-
sen må der ikke ske ændringer i den bestående tilstand på de fredede strand-
og skræntarealer, og udstykning af strandarealerne er forbudt.

Af de foreliggende oplysninger fremgår:

De 4 ejendomme med grundstørrelser fra 230 m2 til 2.570 m2 grænser til hinan-
den og ligger ud til stranden i et fuldt udbygget boligområde i den nordlige
del af Rønne. Den vestlige del af matr.nr. 17 g og 17 ~ er omfattet af fred-
ningskendelsen med 800 m2 skræntareal og 1.040 m2 strandareal. Området er ik-
ke omfattet af naturfredningslovens strandbeskyttelseslinie.

Ved den ansøgte udstykning vil de 4 ejendomme - efter en skelforandring - bli-
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ve opdelt således, at der fremkommer 5 selvstændige ejendomme a ca. 1.200 m2•
4 af disse ejendomme vil få en del af grundarealet beliggende inden for de fre-
dede strand- og skræntarealer. Alle 5 parceller påtænkes bebygget med enfami-
liehuse til helårsbrug.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse navnlig lagt vægt på, at det vil være mu-
ligt at udstykke det ønskede antal parceller uden at komme i strid med fred-
ningskendelsens forbud, og at Fredningsnævnet i 1981 ved en lignende sag i sam-
me område har afslået at meddele en dispensation, hvorved strandarealet ville
blive delt mellem 2 parceller.

De har for Overfredningsnævnet påstået Fredningsnævnets afgørelse ændret til
en tilladelse. De har til støtte herfor navnlig henvist til, at det vel vil
være muligt at udstykke 5 parceller uden dispensation fra fredningskendelsen,
men at de derved fremkommende parceller vil få en irregulær og uhensigtsmæssig
form. De har endvidere anført, at der ikke ved den påtænkte udstykning vil
ske nogen indskrænkning i offentlighedens muligheder for som hidtil at færdes
langs stranden. De har tilbudt tinglysning af en deklaration med påtaleret
for Fredningsnævnet, hvorefter der ikke må foretages nogen form for hegning i

eller ved de projekterede skel på skræntarealet, og hvorefter der må etableres
2 nærmere angivne trappeanlæg mellem skræntens overkant og stranden.

Bornholms Amt har, ligesom over for Fredningsnævnet, ikke villet udtale sig
imod det ansøgte under forudsætning af, at den foreslåede deklaration tingly-
ses på de pågældende ejendomme.

Rønne Kommune har ikke haft bemærkninger til sagen.

Overfredningsnævnet skal herefter udtale:

Det vil være muligt at tilvejebringe de ønskede 5 parceller uden dispensation
fra fredningskendelsen.

Sålænge Rønne Kommune ikke med hjemmel i kommuneplanloven har tilvejebragt en
samlet regulering af udstyknings- og bebyggelses forholdene ved den pågældende
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kyststrækning inden for byområdet, finder Over fredningsnævnet , at de antageli-
ge konsekvenser for lignende ansøgninger i fredningsområdet gør det betænke-
ligt at tillade fredningskendelsens udstykningsforbud fraveget.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes derfor.

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

hilsen

sekr.



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
_ Dommerkontoret iRønne
.Damgade 4A, 3700 Rønne,tlf. (03) 9501 45
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REG.NR. 6J/IO.OOO
Sag nr. l2S/l98 7

Den 3 O DEC. 1987

Poul larsen Rønne A/S
Industrivej 14
3700 Rønne.

GENPART til, Sk o'"
til underretning,
D. h. t. Der.. Ikr. fif
J. nr.

og Naturstyrelsen

Modtaget I
Skov· og Naturstyrelsen

- 't JAN. 1988+ 5 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation fra
kendelse af 13. april 1976 om fredning af arealer ved Næbbe Bugt
til udstykning af ejendommene matr. nr. 17 9, 17 ~, 17 Q og 17 x
Rønne markjorder. Ved udstykningen opdeles arealet i 5 grunde på
1183 - 1260 m2, der agtes bebygget med enfamilieshuse og afhændet.
I 4 af de nye grunde indgår skrænt- og strandarealer.

Den vestlige del af de eksisterende matr. nr.e 17 9 og 17 Q
2 2omfattende 800 m skrænt og 1040 m strand er fredet ved ovennævn-

te kendelse. Efter kendelsen må ændringer i den bestående tilstand
ikke finde sted, og udstykning af strandarealerne er forbudt.

I 1981 nægtede fredningsnævnet dispensation til udstykning
af en ejendom inden for samme område, hvorved strandarealet ville
blive delt mellem de 2 påtænkte parceller.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net ikke finder grundlag for at dispensere fra den i 1976 afsagte
fredningskendelse og derfor ikke kan godkende udstykning af strand-
arealet. Der er ved denne afgørelse bl.a. taget hensyn til, at der
vil kunne udstykkes det ønskede antal parceller, uden at dette vil
komme i strid med fredningsbestemmelserne.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøge-
ren, Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfrednings-
forening og Rønne kommune.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Natursty-
relsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og
Rønne kommune samt landinspektør Jørgen Gulstad.

Mi Ijon llnisteriet
J. nr. F ~I b ~9 Ri'G lorentzen



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

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

REG. NR. O lP 1/ () .DO"O

Sag nr. 88/ 19 89 . L " . :I

Den 3 O AUG. 19~9°v~eJ1 jA' ::;~ ::~:~:n
..J Uv. Iv_ ....

Statens Teletjeneste
Telegade 2
2630 Tåstrup.

GENPART ti, S k o v - o g Na t ur s t y r e l s e n
tilunderretning,
D. h. t. Der..• kr. af
J. nr.

+ bilag.

•
Overfor fredningsnævnet har Statens Teletjeneste ansøgt om til-
ladelse til opsætning af to rød/hvide kabelbåker på kyststræk-
ningen Næbbe Bugt i den nordlige del af Rønne. Båkerne ønskes
opsat i forbindelse med etablering af et lyslederkabel på sø-
territoriet fra Rødvig til Rønne.

Det fremgår af sagen, at den pågældende kyststrækning er omfat-
tet af fredningsnævnets kendelse af 13. april 1976 om fredning
af arealer ved Næbbe Bugt, hvori bl.a. er bestemt, at det ikke
er tilladt at anbringe master og lignende.

Under fredningsnævnets besigtigelse har en repræsentant for
Teletjenesten erklæret, at området, hvor kablet føres i land,
vil blive retableret, når anlægsarbejdet er sluttet.: Kystinspektoratet har i skrivelse af 24. juli 1989 erklæret in-
tet at have at indvende imod ansøgningen .• I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overens-
stemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljø-

.. ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Rønne kommune.

(iljøministeriet
kov- ogNaturstyreJsen
1'Ir.SN \ 1\\\b- (""C"'C"lo
. I

•
811. II/L ,~.



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

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til 5kov- og Naturstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Rønne kommune og Kystinspektoratet.

• Der henvises til 1eletjenestens j.nr. 51-1 1407.

Lorentzen

I
•

•
•



REG. NR. () 6//0- O()-()
Fredningsnævnet

for
Bornholms amts frednli1gskredse Dommerkontoret i Rønne

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

Sag nr. 5/1990
9 FEB. 1990Den

Poul E. Espersen
Hvide Odde Vej 4
3700 Rønne.

)..,:.,II "'ART tH, S k ov-
til underretning,
D. h. t. D.....• kr. af
J. nr.

og Naturstyrelsen

+ bilag .

Modtaget I
Skov-og Naturstyrelsen

1 2 FEB. 199Q•
• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til pA Deres

ejendom matr. nr. 16 m Rønne-markjorder at foretage en udvidelse
af den eksisterende kystsikring.

Ejendommen, der er på 2.134 m2 ligger i byzone direkte ud til ha-
vet mellem Hvide Odde og Næbbe Odde i den nordlige del af Rønne og
er bebygget med et enfamilieshus. Arealet ved kysten er omfattet af
fredningsnævnets kendelse af 13. april 1976 om fredning af arealer
ved Næbbe Bugt, men ifølge kendeisens bestemmelser kan der efter
tilladelse fra fredningsnævnet på de fredede arealer foretages så-
danne foranstaltninger, som er påkrævet til beskyttelse af ejendom-
mene-mod haverosion.

Fredningsnævnet har den 20. oktober 1983 meddelt tilladelse til
4t udførelse af et projekt til sikring af skræntfoden på matr. nr.

• 16 m ved anbringelse af en række kampesten i et lag beton, til-
dækket med sand og tilplantet med marehalm.

Denne
• Co. (f) 7~ ~ ~ ~ store
I en o .....
, z ~ ~ sand og tilplantet med marehalm. Den udvidede sikring ønskes
~- o S'!:~~ fortsat på naboparcellen, matr. nr. 16 E, således at de to kyst-

.....L et~-e;. $' strækninger kommer til at fremstå som et naturligt hele.
cl ~ ~

~i
le

sikring ønskes nu udvidet med endnu en række ca. 2 tons
marksten for foden af det eksisterende anlæg, tildækket med

I overensstemmelse med fredningskendelsen meddeler fredningsnævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Rønne kommune.

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

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Rønne
kommune og Poul A. Pedersen.

lorentzen
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Major Poul A. Pedersen,
~vreåsvej 5, 3700 Rønne 11. jan. 1990.

Til Fredningsnævnet.
Emne: Beskyttelsesanlæg mod havets erosion.
Ref.: Fredningskendelse for kysten ved Næbbe Bugt.

• Bilag: Skitse over beskyttelsesanlægget.

• Under henvisning til ret. anmoder undertegnede, der er
ejer af matr. nr 16c, om tilladelse til at etablere et beskyt-
telsesanlæg mod havets erosion ved skræntfoden i hele grundens
bredde (ca. 20 m) jf. vedlagte bilag.

Igennem de sidste årtier er der sket en kraftig nedbryd-
ning af stranden og skrænterne i Næbbe Bugt. Specielt i det sid-
ste årti - senest ved en kraftig kuling med stormstød fra nord-
nordvest med efterfølgende højvande den 14. december 1989 - er
der igen sket skader på skræntarealets fod.

Omhandlede beskyttelsesanlæg , der vil
marksten (natursten), delvist dækket med sand
marehalm og stedets vegetation, vil falde ind
tilnærmelsesvist usynligt.

Da Fredningsnævnet allerede har godkendt beskyttelseanlæg
i området af betydeligt større omfang end det her nævnte, og da
man med rette kan frygte yderligere skader under vinterens storme,
anmoder undertegnede om en hurtig og positiv sagsbehandling.

Arbejdet kan iværksættes umiddelbart.

blive opført
og beplantet
i miljøet og

af
med
bliver

e
e
e

q~q:L:en
Poul A. Pedersen



Fredningsnævnet
for

Bornholms amt. fredningskred.
- Dommerkontoret I Renne
'lIIIIIIIIJamgade4A. 3700 Renne. tlf. (03) 95 01 45

Modta~ett o

R EG. N R. O 6 I / O~o~- og Naturstyre'se~

1 7 APR. 1990 i
Sag nr. 35/1990 1

t---- ;11 APR. 1990Den

Rønne kommune p,"nTti1 .....Gr.~:~n, , Skov- og Naturstyrelsen
Landemærket 26 tii undcrmtning,
3700 Rønne. D. h.t. Deres Ikr. af

J. nr. ._0-0

+ bilag.

• Rønne kommune har ansøgt om godkendelse af en foretaget kystsik-
ring udfor ejendommen matr. nr. 15 a Rønne markjorder af hensyn
til sikring af en offentlig toiletbygning.

Endvidere er ansøgt om en eventuel udvidelse af kystsikringen
nord for toiletbygningen til yderligere sikring af denne.

Det pågældende areal er omfattet af fredningskendelse af 13.
april 1976 om fredning af arealer ved Næbbe Bugt. Kendelsen be-
stemmer bl.a., at der efter indhentet tilladelse fra frednings-
nævnet på de fredede arealer kan foretages foranstaltninger, der
er påkrævet til beskyttelse mod haverosion .

• Efter det oplyste har vinterens kraftige storme bevirket, at fle-
re meter af kystskrænten ud for toiletbygningen er skyllet i ha-
vet. Ved månedsskiftet februar/marts fjernede havet i løbet af to
døgn yderligere ca. 1,5 m af kystskrænten, hvorefter toiletbyg-
ningen kom til at ligge mindre end 3,5 m fra en mere end 2 m høj
strandskrænt. Til beskyttelse af bygningen opførtes derfor en 25
m lang forkastning af sten og jord, men af hensyn til beskyttel-
sen af det nord herfor liggende areal vil det eventuelt være nød-
vendigt at forlænge forkastningen.

I den anledning godkender fredningsnævnet herved den udførte
kystsikring og meddeler tilladelse til, at denne eventuelt udvi-

_Vfiljøministeriet

Skov- og N,turstYl'e1sen
J.nr.SN 1;'lllb-~(Jo~
Akt.or. S.

/V)/'k~-,



des mod nord.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-
steriet, Bornholms amtsrAd, Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pA-
gældende klageberettigede. En tilladelse mA ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.I
Opmærksomheden henledes pA, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

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

Lorentzen

I



RØNNE KOMMUNE ~BKNZ8K rORVALTNZNG

Fredningsnævnet for Bornholms
amts fredningskreds
att. dommer Mogens Lorentzen
Damgade 4 A
3700 Rønne

Dato: 02.03.1990
KL.nr.
PMG/JP/TF49

II I fortsættelse af behagelig telefonsamtale den 1. marts 1990 tillader
./. jeg mig hoslagt at fremsende skitser visende det strandområde ved Næb-

be Bugt, hvor kommunen for at sikre den ved stranden placerede offent-
lige toiletbygning mod udskridning på grund af stormen, har set sig
nødsaget til at foretage en afværgeforanstaltning ved at udlægge en
forkastning af store sten og jord.

De kraftige storme har bevirket, at der i løbet af 2 døgn er bortskyl-
let yderligere ca. 1,50 m af skrænten, og toiletbygningen ligger nu
kun 3,40 m fra skræntens kant, hvorfor vi skønnede, at det var nødven-
digt at skride ind omgående.

Vi tillader os samtidig hermed at ansøge om fredningsnævnets godken-
delse af den etablerede, midlertidige forkastning med en længde på ca.
25 m, opbygget af sten og jord.

Med venlig hilsen

stads- og havneingeniør

!\.~. ~
o" 0.
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts frednlngskreda
• Dommerkontoret I Rønne
~emgede 4A, 3700 Rønne,tlf. (03) 85 01 45

•
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Segnr. 47/1990
1 O APR. 1990

Den

Per Milner
Havnegade 27
Postboks 1569
1020 København K.

'-:!!'t.
GENPART tl', S k o v':\ og
til underretning,
D. h. t. Dero! alu. af
J. nr.

Naturstyrelsen

ModtagetI
Skov-ogNaturstyrelsen

1 1 APR. 1990

I skrivelse af 29. marts 1990 har De som repræsentant for ejerne
af ejendommen matr. nr. 18~, 18 g, 18 ! og 18 E Rønne markjorder,
der ejes af henholdsvis Mogens Grønbech, Gitte Wetterslev, Tina
Wetterslev, 8irthe Margrethe Plum og Ulla 8irgitte Milner Jensen
og Dem, anmodet om tilladelse til kystbeskyttelse på disse ejen-
domme, der delvis er omfattet af en fredningskendelse af 13. april
1976.

Ejendommene, der tilsammen er på 4.068 m2, ligger i byzone i den
nordlige del af Rønne, direkte ud til havet mellem Hvide Odde og
Næbbe Odde og er bebygget med to helårshuse og et sommerhus.

Ovennævnte fredningskendelse bestemmer bl.a., at der efter ind-
hentet tilladelse fra fredningsnævnet på de fredede arealer kan
foretages foranstaltninger, der er påkrævet til beskyttelse mod
haverosion.

De har anført, at der under hensyn til den bortskylning af stran-
den, der er sket i de senere år, nu er øjeblikkelig fare for en
nedstyrtning af skrænten, hvorved grundene og eventuelt også huse
kan blive stærkt beskadiget.

-Beskyttelsen af kysten ønskes foretaget snarest muligt for at
hindre en nedstyrtning og tænkes udført som opfyldning af sand i
2,5 m's højde og en beklædning af sandet med dæksten.

Bornholms amtskommune har oplyst, at Kystinspektoratet i en
1iljøminis8!ki~1ivelseaf 19. marts 1990 har udtalt, at det vil være muligt at
:kov- og 1'ofaturstyrelsen
Jlr. SN l;li/(b -000 (p ...-aw.
kl. nr. l{



foretege en skrAningsbeskyttelse af de endnu ikke beskyttede
I

grunde, men at denne uden supplerende foranstaltninger for hele
kyststrækningen vil resultere i, at stranden i løbet af kort tid
forsvinder fra området.

Det er endvidere oplyst, at amtsrådet i anledning af en henven-
delse fra en kreds af lodsejere ved Næbbe Bugt overvejer en sam-
let sikring af strand- og kyst arealer mellem Hvide Odde og Næbbe
Odde, og idet beskyttelsen af den aktuelle kystskrænt er af mind-
re karakter har amtsrådet anbefalet nævnet at meddele tilladelse
som ansøgt til den beskrevne sikring af skrænten.•

•
I den anledning meddeler fredningsnævnet herved tilladelse til,
at den ønskede kystbeskyttelse udføres på kystskrænten udfor
matr. nr. 18 ~, 18 g, 18! og 18 ~ Rønne markjorder.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Rønne kommune.

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

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Rønne
kommune og de øvrige ejere af de ovennævnte ejendomme.

lorentzen

•



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

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

REG.NR. o. fy //0.000

Sag nr. 5B/199 O

Den 28 JUK\ 1990

Rønne kommune
Landemærket 26
3700 Rønne.

GENPART til, S k o v -
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.
+ bilag.

og Naturstyrelsen

MoCItagetl
Sl<ov- og Naturstyrefsen

2 9 JUNI 1990

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til, at den
påbegyndte kystsikring udfor ejendommen matr. nr. 15 a Rønne
markjorder udvides ca. 75 m mod nord, således at ejendommene matr.
nr. 15 ~ og 15 E smst., der er bebygget med 2 helårshuse, også
kystsikres.

Det pågældende areal er omfattet af kendelse af 13. april 19)6 om
fredning af arealer ved Næbbe Bugt. Kendelsen bestemmer bl.a., at
der efter indhentet tilladelse fra fredningsnævnet på de fredede
arealer kan foretages foranstaltninger, der er påkrævet til be-
skyttelse mod haverosion .

• Fredningsnævnet har ved skrivelse af 11. april 1990 (j.nr. 35/1990)
godkendt en 25 m lang forkastning af sten og jord ud for matr. nr.
15 ~ Rønne markjorder og meddelte samtidig tilladelse til, at kyst-
sikringen eventuelt blev udvidet mod nord.

I den anledning godkender fredningsnævnet herved, at kystsikringen
forlænges ca. 75 m mod nord på ejendommen matr. nr. 15 ~ tilhøren-
de Henrik Espersen og matr. nr. 15 E tilhørende Egon Jørgensen,
og således at den udføres af sten og jord.

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

• MiJjøminist~riet
Skov-ogNat~tyrelsen
J.nr. SN I 211 ((P - o-trlJ 0
Akt. nr. 5'" \

Lv~



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

.. Damgade 4A . 3700 Rønne

.Telefon 569501 45· Fax 56 950245

ir) b 110. 00R EG. N 1\. ... AAoat<loet l29/ 1993 ,>kov- og/'~,I-c:-rvrelsen

.--. ~ ;:"'0" 'no...
'''... .to :1 t: l ;,~..::

Sag nr,

Den 1 7 NOV. 1993

Poul E. Espersen
Hvide Odde Vej 4
3700 Rønne.

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

Overfor fredningsnævnet har De p~ egne vegne og som repræsentant
for ejeren af matr. nr. 16-a Rønne markjorder, Ellen Ambrosen,
ans~gt om tilladelse til at foretage kystsikring på Ellan Ambro-
sens førnævnte ejendom og en udvidelse af kystsikringen på Deres
ejendom matr. nr. 16-m Rønne markjorder.

Ejendommene, der er på henholdsvis 1549 m2 og 2134 m2, ligger i
byzone direkte ud til havet mellem Hvide Odd9 og Næbbe Gdde i den
nordlige del sf Rønne og er begge bebygget mad enfamilieshuse.
Arealet ved kysten er omfattet af fredningsnævnets kendelse af
13. april 1976 om fredning af erealer ved Næbbe Bugt, ~en ifølge
kendeIsens bestemmelser kan der efter tilladelse fra fr3dninss-
nævnet på de fredede arealer foretages sådanne foranstaltninger,
som er påkrævet til beskyttelse af ejendommene mod haverosion.

Fredningsnævnet meddelte veG skrivelse af 20. oktober 1983 (sag
nr. 166/1983) tilladelse til udførelse af et projekt til sikring
af skræntfoden på matr. nr. 16-m ved anbringelse af en række kam-
pesten i et lag beton tildækket med sand og tilplantet med mare-
halm. Denne sikrin) blev ved fradningsnævnets skrivelse af 9. f3-
truar 199Q (sag nr. 5/1990) tilladt udvidet med endnu en række
ca. 2 tons store marksten for foden af det eksisterende snlæg
tildækket med sand og tilplantet med marehalm.

Denne sikring søges ~u udvidet med yderligere en række større
marksten søværts den eksist9~ende kystsikring. Den allerede ned-
brudte kystskrænt retableres med påfyld mellem brudlinien og de
nye marksten. Den udvidede sikring ønskes fortsat på naboparcel-
len matr. nr. 16-a, s~ledes at de to kyststrækninger kommer til

i.llnIRWflet
kov- og Naturstyrelsen
Ir.SNl 2.\ l I ro -oOob
:t nr. b
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FREDNINGSNÆVNET
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Hattie og Mogens Andersen
St. Torv 9
3700 Rønne

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS10275/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-24

Den 7/3-2001

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende tilladelse til en allerede foreta-
gen retablering af eksisterende kystsikring på ejendommen matr.nr. 18-k Rønne mark-
jorder, beliggende Lærkevej 25.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af nævnets kendelse af 13. april 1976
om fredning af arealer ved Næbbe Bugt, der blandt andet fastsætter:

"... ændringer i den bestående tilstand må ikke finde sted ...

Efter indhentet tilladelse fra fredningsnævnet kan der på de fredede arealer foretages sådanne foranstaltnin-
ger, som er påkrævet til beskyttelse af ejendommene mod haverosion ... "

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved lovliggørende
tilladelse til den allerede foretagne kystsikring på ejendommen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.• Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og
lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

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

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

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder, herunder Kystdirektoratet, til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, Kystdirektoratet, Rønne kommune og advokat Bo Han-
sen..

Sbn'~ogNaturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - I :Llll.-- db O I
Akt. nr. 6 /6'

F. Schønnemann
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Fredningsnævnet
.Damgade 4 a
3700 Rønne

Modtaget

2!t JI\fl. 20m

Retten i Rønne

Kystsikring, Lærkevej 25, Rønne• Ved brev af 28.11.2000 har advokat Bo Hansen for Hattie og Mogens An-
dersen, Rønne, søgt om nævnets godkendelse efter fredningskendelse af
13.4.1976 af retablering af eksisterende kystsikring på ovennævnte ejen-
dom matr.nr. 18k, Rønne markjorder.

Ejendommen ligger ved Næbbe Bugt i den nordlige del af Rønne og er be-
bygget med et sommerhus.

Kystsikringen er foretaget med store marksten ved foden af skrænten.

Fredningskendelsen indeholder bl.a. følgende bestemmelse: Efter indhentet
.tilladelse fra fredningsnævnet kan der på de fredede arealer foretages så-
danne foranstaltninger, som er påkrævet til beskyttelse af ejendommene
mod haverosion .

• Fredningsnævnet har tidligere givet tilladelse til lignende kystsikringer i
området (sag.nr. 166/1983, 182/1985,29/1993). Der ses dog ikke at være
givet tilladelse på den her omhandlede ejendom.

Amtsrådet kan anbefale nævnet at meddele lovliggørende tilladelse til kyst-
sikringen på ejendommen.

Kopi af dette brev er sendt til er d.d. sendt til Kystdirektoratet.

Med venlig hilsen

g~~~

Bilag:

Sagens akter

l oversigtskort

Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 56952123
Fax 5695 2142
E-mail: tf@bora.dk

Dato: 23.1.2001
Deres ret.:
Vor ret.: 8-70-51-8-407-7100

T:: _:.3.r'"'\·sVe~:::'8'Gcll(1IJt:'''1

(',,'Ja i<obl
<;C'152124-230

mailto:tf@bora.dk


., ADVOKATFIRMAET BO HANSEN
Landsretssagfører Bent V. Christophersens eftf.

BO HANSEN
Advokat· Møderet for Højesteret

Aut. bobestyrer

CHRISTA WESTH HANSEN
Advokat

BARBARA FROMBERG MØLLER
Advokat

Rønne) den 28/11-2000
Sekr: Kate Dam
J.nr.: 30514 / BH

Fredningsnævnet for Bornholms Amt
c/o Dommeren i Rønne
Damgade 4 A
3700 Rønne

Modtaget

29 NOV. 2000

Retten i Rønne

•
Vedr.: kystsikring på matr. nr. 18 k, Rønne markjorder - Lærkevej 25,

3700 Rønne

Som advokat for ejerne af ovennævnte ejendom Hattie og Mogens Andersen) St.
Torv 9) 3700 Rønne) skal jeg herved efter opfordring fra Bornholms Amt anmo-
de om) at nævnet godkender de af mine klienter foretagne arbejder på ejen-
dommen i form af retablering af den eksisterende kystsikring.

Kopi af nærværende ansøgning er samtidig fremsendt Bornholms Amt) Teknisk
Forvaltning) til orientering .

• Med venlig hilsen

~ s:== o::>.w:h Io Hansen

FredningSnævne~t
~ for . Y ~.

_ornno/ms amts frelnin ",,-,,krF!o~

Snellemark 51

Box 68. 3700 Rønne

Tlf. 5695 1704

Fax Rønne 5695 90 15

Fax Nexø 564932 36

Email Advokat@adv-bohansen.dk

Aasen2

Box 87. 3730 Nexø

Tlf. 56 49 43 49

mailto:Advokat@adv-bohansen.dk
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at fremstå som et naturligt hele.

Bornholms Amt har i en skrivelse af 8. november 1993 oplyst, at
Kystdirektoratet har udtalt, at kvaliteten af anlægget er for
ringe til at udgøre en endelig løsning. Denne kan derfor kun an-
ses som en midlertidig løsning for en senere permanent opbygget
skræntfodssikring. Direktoratet har dog intet at indvende mod, at
det bliver etableret.

I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50 stk. 1 tilladelse til, at den ønskede kystbe-
skytteise udføres på kystskrænten udfor matr. nr. 16-a og 16-m
Rønne markjorder i overensstemmelse med den medsendte tegning og
beskrivelsen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

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

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

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Rønne kommune.

------ '=-~
------ ~emann
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLMS AMT" Modtaget i
g Naturswrelsen

SkoV- o
1 2 AUG. 2002BSANNE T

Skov- og Naturstyre1sen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Finn Kjellberg
Frydenlundsvej 1
3700 Rønne

Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

HERI0020/Sagsbeh.HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-37.5

• 8. august 2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 17-g, 17-0 og 17-x, Rønne Markjorder beliggende Frydenlunds-
vej l, Rønne at foretage kystsikring. Projektet er nærmere beskrevet i det
til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningskendelse
af 13. apri11976, der bla. fastsætter:

"... ændringer i den bestående tilstand må ikke finde sted ...
Efter indhentet tilladelse fra fredningsnævnet kan der på de fredede arealer foretages så-
danne foranstaltninger, som er påkrævet til beskyttelse af ejendommene mod haverosi-
on ... "

Fredningsnævnet har tidligere meddelt tilladelser til kystsikring i området.

Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til at foretage kystsikring af Deres ejendoms kystlinje på vilkår,
at kystsikringsanlægget udføres ved foden af den eksisterende skrænt med
marksten, at anlæggets hældningsmoment udgør 30°, og at kystsikringsan-
lægget iøvrigt udformes efter Bornholms Amts og Kystdirektoratets nær-
mere bestemmelser om udførelsesmetode og visuelle fremtræden.

Nævnets afgørelse' er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fr~ 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.

Skov- o~gd;1imi~~SliM1ftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.
J.nr. SN 2001 - \ ~ \\ ~ ~ -O 0-0 \
Akt. nr. es l.'\ ?'



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

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

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

F. Schønnemann

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

Side 2/2
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLMS AMT REG.NR.
MOdtaget i

Skov- og Naturstyrelsen

1 2 AUG. 2002SCANNET
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Egon Jørgensen m.fl.

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

HERlO021/Sagsbeh.HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-36.4

8. august 2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommene
matr.nr. 15-a, 15-g, 15-p, 15-u, 15-v, 15-z og 15-æ, Rønne Markjorder
beliggende henholdsvis Sølunden 5, Søstien 4 og 1 samt Ahlstrandsvej 8
og 10, Rønne at foretage kystsikring. Projektet er nærmere beskrevet i det
til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommene er omfattet af en fredningskendelse
af 13. april 1976, der bla. fastsætter:

" ... ændringer i den bestående tilstand må ikke fmde sted ...
Efter indhentet tilladelse fra fredningsnævnet kan der på de fredede arealer foretages så-
danne foranstaltninger, som er påkrævet til beskyttelse af ejendommene mod haverosi-
on ... "

• Fredningsnævnet har tidligere meddelt tilladelser til kystsikring i området.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til at foretage kystsikring af de pågældende ejendommes kystlinje
på vilkår, at kystsikringsanlægget udføres ved foden af den eksisterende
skrænt med marksten, at anlæggets hældningsmoment udgør 30°, og at
kystsikringsanlægget iøvrigt udformes efter Bornholms Amts og Kystdi-
rektoratets nærmere bestemmelser om udførelsesmetode og visuelle frem-
træden.

Fredningsnævnet finder ikke på det foreliggende grundlag at kunne træffe
afgørelse om retablering af en plateau-lignende flade bag den ønskede
kystsikring på matr.nr. 15-u, Rønne Markjorder, beliggende Ahlstrandsvej
10, Rønne. Såfremt den pågældende lodsejer fortsat måtte ønske at foreta-
ge en sådan retablering, henvises lodsejeren til at forelægge fredningsnæv-
net et nærmere skitseret projekt.

Nævnets afi;?;ørelseer enstemmig.
B'R:ov- og Naturs~relsen
J.nr. SN 2001 -, 9....\\~O 00 r
Akt. nr. ~ ~ ,iS11.



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, Danmarks Naturfredningsforening, Kystdirektoratet og Rønne Kom-
mune.

F. Schønnemann

•

[Her indsættes en eventuel genpartstekst]
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLMS AMT CliNNET
RE6.NR. <o \ \O.DO

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Majbrit Dalbæk Jensen
Fryenlundsvej 2
3700 Rønne

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende tilladelse til bibe-
holdelse af et før 2001 opført havehus/pavillon på ejendommen matr.nr.
17-h Rønne markjorder, beliggende Frydenlundsvej 2. Projektet er nærme-
re beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 13. april 1976
afsagt kendelse om fredning af N æbbe Bugt, hvori blandt andet er bestemt:

"... ændringer i den bestående tilstand må ikke finde sted. Det er således ikke tilladt at op-
føre bebyggelse eller at anbringe telte, boder, bådehuse, redskabskasser, master og lig-
nende på de fredede arealer. Hegning er dog tilladt på skræntarealerne, der endvidere kan
forsynes med nødvendige trappeanlæg ... "

Under henvisning til kendeisens klare forbud mod bebyggelse inden for
fredningsgrænsen, meddeler nævnet herved afslag til bibeholdelse af det

• opførte havehus/pavillon.

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 Rønne kommune.

wV~ og Natu:rsty~elsen ,
If. SN 2001 o 0 I'I' ~- <0 ~
t. nr. ). _.-Bit;-

'F. Schønnemann

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

MPSI0736/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-46.4

21. november 2002



SCANNEIJ/{(jI/
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

H~"edmodtager
Cissi & Pauli Seerup
Drosselvej 9
2670 Greve Strand

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

HER10041/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-48.3

29. november 2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 17-aa, Rønne Markjorder, beliggende Dovreåsvej 8, 3700 Rønne
at etablere skræntfodssikring svarende til den for øvrige ejendomme på
Næbbe Bugts kyststrækning tilladte og igangsatte sikring. Projektet er nær-
mere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredningskendelse af
13. april 1976, der bl.a. fastsætter:

"... ændringer i den bestående tilstand må ikke fmde sted ...
Efter indhentet tilladelse fra fredningsnævnet kan der på de fredede arealer foretages så-
danne foranstaltninger, som er påkrævet til beskyttelse af ejendommene mod haverosi-
on ... "

Fredningsnævnet har senest den 8. august 2002 meddelt tilladelse til kyst-
sikring på andre ejendomme i området.

Rønne kommune har ved skrivelse af 28. november 2002 meddelt fred-
ningsnævnet, at kommunen ikke har indvendinger mod projektet.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at kystsikringsanlægget
udføres ved foden af den eksisterende skrænt med marksten, at anlæggets
hældningsmoment udgør 30 o, og at kystsikringsanlægget iøvrigt udformes
efter Bornholms Amts og Kystdirektoratets nærmere bestemmelser om ud-
førelsesmetode og visuelle fremtræden.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jfr. § 9, stk. 4 i forret-
ningsorden for fredningsnævn.

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

Afg~r.elsen kan ~fter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Skov- og Naturswelsen
J.nr. SN 2001 ~ 1).)111-- O (JO I
Akt. nr. r <:) .:.eH-.



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, Danmarks Naturfredningsforening og Rønne kommune.

F. Schønnemann

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

Side 2/2

































FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

 

 

Michael Almeborg 

Søstien 4 

3700 Rønne 

 

 

 

 

 

 

Overfor fredningsnævnet har lodsejeren af matr.nr. 15-g, Rønne Markjorder den 28. maj 2019 

ansøgt om lovliggørende dispensation til bibeholdelse af en terrasse på 2,8 x 5,7 m, der er 

opført på ejendommen matr.nr. 15-g, Rønne Markjorder, beliggende Søstien 4, 3700 Rønne 

samt om tilladelse til at opføre en badebro på 1,5 x 40 m på Bornholms Regionskommunes 

ejendom matr.nr. 15-æ, Rønne Markjorder. Det ansøgte er nærmere beskrevet i det materiale, 

der er sendt til fredningsnævnet.  

 

Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 

 

 
 

 

Sagens oplysninger 

 

Ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 13. april 1976. Kendelsen fastsætter 

blandt andet:  

 

”… 

Fredningsnævnet finder, at de omhandlede strand- og skræntarealer er fredningsværdige, 

og at det er af væsentlig betydning for befolkningens friluftsliv, at der åbnes adgang til 

strandarealerne.  

… 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-10-2019  
Den 9. august 2019 



Den del af ejendommene matr.nr. […], 15 g, […] Rønne købstads markjorder med 

tilhørende umatrikulerede strandarealer, der til enhver tid er beliggende søværts 

kystskræntens overkant, og som består af skræntareal og strandbred – dog mindst de på 

vedhæftede kort indtegnede arealer-, fredes således, at ændringer i den bestående tilstand 

ikke må finde sted. Det er således ikke tilladt at opføre bebyggelse eller at anbringe telte, 

boder, bådehuse, redskabskasser, master og lignende på de fredede arealer. Hegning er 

dog tilladt på skræntarealerne, der endvidere kan forsynes med nødvendige trappeanlæg. 

…” 

 

Ansøgeren har nærmere anført, at terrassen er opført i tilknytning til betonpæle, der gennem 

mange år har tjent som rækværk, og som afgrænser terrassen mod den nedre skrænt og strand-

en. Badebroen, der vil blive nedtaget udenfor badesæsonen, vil være åben for offentligheden, 

der i dag ikke har egentlig mulighed for at benytte det fredede strandareal, idet sandet er for-

svundet, således at strandarealet udelukkende består af sten. Da badebroen nedtages uden for 

badesæsonen, vil lodsejernes adgang med maskiner til strandarealet med henblik på kyst-

sikringsarbejder ikke blive vanskeliggjort.     

 

Bornholms Regionskommune har oplyst, at badebroen er projekteret opført på et kommunalt 

ejet areal, og at kommunen har meddelt ansøgeren fuldmagt til projektet betinget af, at offent-

ligheden har adgang til badebroen svarende til bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 22 

om offentlighedens adgang til strande. Det er kommunens vurdering, at terrasse og badebro 

samlet set kommer til at fremtræde ret privat, og at det derfor nok vil være begrænset i hvor 

høj grad offentligheden vil have glæde af badebroen. 

 

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har udtalt sig imod det ansøgte, og har an-

ført blandt andet, at terrassen og opførelse af en badebro er i direkte modstrid med frednings-

bestemmelsernes forbud mod bebyggelse af det fredede arealer.  

 

Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura2000-område, og at kom-

munen ikke ses at have vurderet det ansøgtes påvirkning af habitatdirektivets Bilag IV-arter. 

 

Fredningsnævnet har den 30. juli 2019 foretaget besigtigelse, hvor det kunne konstateres, at 

den omhandlede terrasse er opført som et træplankedæk på et tilnærmelsesvis plant areal af 

den øvre del af kystskrænten og afgrænset af nogle tydelige betonpæle, der efter oplysninger 

fra en nabo forefandtes på skrænten fra før fredningen, idet pælene gennem adskillige år har 

båret et rækværk, der har afgrænset den øvre del af skrænten mod den nedre del af skrænten, 

en tidligere ridesti og det offentlige strandareal. Terrassen sås i begge ender forsynet med en 

afskærmning af pileflet eller lignende. 

 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

ad anlæg af en badebro: 

Fredningsbestemmelserne fastsætter, at det ikke er tilladt at opføre indretninger på blandt 

andet de fredede strandarealer. Fredningsnævnet finder, at dette forbud også omfatter faste 

tilbagevendende sæsonindretninger som eksempelvis en badebro, som ansøgt. 

 

Efter naturbeskyttelsesloven § 50, stk.1, kan fredningsnævnet meddele dispensation fra en 

fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Lovens § 50, 

stk. 5, fastsætter, at videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, kræver en 



ændring eller ophævelse af fredningen efter reglerne herom. 

 

Fredningsnævnet finder, at en badebro, uanset den nedtages uden for badesæsonen, vil 

fremstå iøjnefaldende i forhold til de fredede strand- og kystarealer. På denne baggrund, og af 

hensyn til præcedens i forhold til øvrige lodsejere i det fredede område, sammenholdt med, at 

badebroen med sin placering og strandarealets mangel på sandstrand næppe vil tiltrække 

offentlighedens brug i et større rekreativt omfang, finder fredningsnævnet, at anlæg af en 

badebro vil indebære en sådan videregående afvigelser fra fredningsbestemmelserne, at dette 

forudsætter en hel eller delvis ophævelse af fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 

5. Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på ansøgningen om anlæg af en badebro  

 

ad lovliggørelse af en opført terrasse: 

Fredningsnævnet finder, at en terrasse udgør en indretning omfattet af fredningsbestemmel-

sernes forbud mod bebyggelse m.v. En bibeholdelse af den opførte terrasse kræver derfor en 

dispensation fra fredningsbestemmelserne. 

 

Som følge af det på besigtigelsen iagttagne omkring blandt andet terrassens placering og ud-

formning op mod et eksisterende mangeårigt rækværk finder fredningsnævnet, at en bibehold-

else af terrassen ikke vil indebære en videregående afvigelse fra fredningens formål, forudsat 

at terrassen fremstår udelukkende som et træplankedæk uden indretninger for afskærmning.  

 

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven lovlig-

gørende dispensation til bibeholdelse af den opførte terrasse på vilkår, at enhver form for 

afskærmende indretning på og omkring terrassen, eksempelvis det på besigtigelsen konsta-

terede pileflethegn, bortfjernes. Vilkåret omfatter ikke det mangeårige rækværk i rækværkets 

eksisterende udformning. 

  

Nævnets afgørelse er enstemmig. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-

fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 

klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-

sten til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

http://www.naevneneshus.dk/


Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 

organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af 

Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort 

i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. 

februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om 

gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

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

2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi   

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1)  der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

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

eller  

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

afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 

har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

 

Modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 

Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

Henrik Engell Rhod 

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