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UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Ar 1978, den ll.juli , afsagde overfredningsnævnet
følgende

kendelse

i sag nr. 2334/77 om fredning af arealer ved Nørremark i Nexø
kommune ~

Fredningsnæv~et for Bornholms amts fredningskreds af.
sagde den 14. januar 1977 kendelse om fredning af en ca. 3 km
lang kyststrækning nord for Nexø, ialt ca. 68 ha, mod tilken- I

delse af erstatninger og omkostninger på ialt 73.550 kr. Fred-
ningssagen er rejst af fredningsplanudvalget for Bornholms amt.
og fredningens gennemførelse er støttet af naturfredningsrå-
det, Bornholms amtsråd og Nexø kommune.

Kendelsen er rettidigt indbragt for overfrednings-
nævnet af 4 af de berørte 20 grundejere.

Overfredningsnævnet har efter besigtigelse og of-
fentligt møde i Nexø den 16. november 1977 besluttet med 6
stemmer mod l, at fredningen skal gennemføres i det væsentlige
som bestemt af fredningsnævnet.

Flertallet har herved kunnet tiltræde fredningsnæv-
nets begrundelse for at gennemføre fredningen.
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Mindretallet har anset fredningen for overflødig ved
siden af de bestemmelser, der allerede gælder for områdets be-
byggelse og anvendelse iøvrigt, og fordi hensynet til at til-
godese offentlighedens interesse i færdsel og ophold i området
efter mindretallets opfattelse er tilstrækkeligt varetaget ved
dels ejernes villighed til at tillade offentlig adgang, dels
naturfredningslovens almindelige bestemmelser herom og de fred
ningsdeklarationer, der tidligere er oprettet for dele af områ
det.

Overfredningsnævnet har imidlertid ved enstemmig be-
slutning fundet, at der bør foretages enkelte ændringer og ty-
deliggørelser af fredningsbestemmelserne i fredningsnævnets
kendelse, og at fredningen heller ikke skal være til hinder
for de byggearbejder, som de to ankende ejere af ejendommene
matr.nr. 133.2.Q.og 133 ~, Ibsker sogn, har ønsket at foreta-
ge.

Afgrænsningen af det fredede område er herefter som
vist på kendelseskortet, og fredningsbestemmelserne er såle-
des:

~ Hovedbestemmelse. De fredede arealer skal be-
vares i deres nuværende tilstand med de nedennævnte undta-
gelser.

~ Bebyggelse. De fredede arealer må ikke yder-
ligere bebygges. Der må således ikke opføres bygninger,
skure, boder eller andre indretninger, og der må ikke fo-
retages ombygninger af eksisterende bygninger.

°l

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der
i tilknytning til allerede bestående landbrug opføres ny-
bygninger eller foretages ombygning af eller tilbygning til
eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri el-
ler større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forin-
den tegninger og planer for byggeriet er godkendt af fred-
ningsnævnet. Fredningsnævnet kan kun nægte denne godken-
de Ise,
l) såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i

væsentligt omfang og i uheldig retning,og der samtidig
kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre UI
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formning, der funktionelt kan modsvare det af lodseje-
ren ønskede, eller

2) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige jordbrugsøko-
nomiske formål.

Fredningsnævnet kan tillade, at der foretages om-
bygning af eller tilbygning til de eksisterende lovligt
opførte helårshuse og fritidshuse, hvorved bygningen i væ-
sentlig grad ændrer karakter, hvis fredningsnævnet skønner,
at bygningerne ikke derved får en mere uheldig indvirkning
på landskabet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden
anvendelse, herunder disses beboelsesbygninger, henhører
under denne bestemmelse.

~ Pelsfarme, fjerkræfarme, dam~~~ Opret-
telse af mink- eller andre pelsdyrfarme eller fjerkræfar-
me og anlæg af drivhusgartnerier og dambrug er ikke tilladt

~ Camping. Teltlejre og campingpladser må ikke
oprettes. Camping og teltning af privat besøgende hos
lodsejere må dog finde sted, men kun inden for 25 m fra
bygninger og kun i egentlige haver, som er omgivet af be-
plantning, der skjuler campingvogne eller telt set fra det
omgivende landskab.

~ Forurening, opla~21~dser m.v. Forurening af
naturen ved henlæggelse af affald eller andet må ikke fin-
de sted.

De fredede arealer må ikke anvendes til oplags- og
lossepladser, og der må ikke indrettes bilkirkegårde eller
henstilles udrangerede biler eller maskiner eller dele her-
af.

~ Luftledninger m.v. Master, tårne og lednings-
anlæg må ikke opsættes. Dog kan fredningsnævnet tillade an
læg til lokal elforsyning.

~ Hegn. Med undtagelse af nødvendige kreatur-
hegn må hegn ikke opsættes, plantes eller sås uden fred-

Iningsnævnets godkendelse. Udskiftning af·eksisterende, le-
vende hegn kan dog find~ sted uden sådan godkendelse.



- 4 -
';l

~ Terrænændringer. Ændringer i terrænet, her-
under gravning af sand og grus, samt opfyldning og plane-
ring er ikke tilladt.

~ Veje. Vejanlæg og vejreguleringer og anlæg af
parkeringspladser kan kun ske efter fredningsnævnets god-
kendelse.

..
\

§ lo. Støj. Der må ikke indrettes motorbaner eller
andre indretninger, der medfører unødvendig motorlarm el-
ler anden unødig støj. Kraftig gengivelse af musik, brug
af højttaleranlæg og lignende må ikke finde sted i fri
luft.

§ ll. Arealernes drift. Arealerne skal bevares i
deres nuværende driftsform. Nyanlæg af skov, juletræ- og
pyntegrøntkulturer samt frugtplantager ved plantning eller
såning er således ikke tilladt.

§ 12. La nds ka bsP le j e • P å de area le r, de r er v ist
på kendelseskortet med særlig signatur for arealer, hvor-
til offentligheden har adgang, kan fredningsplanudvalget
iade uønsket opvækst fjerne samt lade foretage anden form
f~r_ v}.e}e, f.eks. afgræsning med henblik på bevaring af eT!.-
~3f= ~~. ~~,...... -- -~-- --- _ v

_ karakteristisk ve~~tation. Dette gælde~~dog ikk~-el~ek~~t-
-;;; - -- -- - - -- --- -- - ---.... - - -- - ~- .-

-t~t på _matr~nr_. 133 l) Ibsker s~gn.- -
- -- ~~-- - -:.~~ -- --- - ~

I det omfang, hvor en fjernelse af uønsket opvækst
skønnr~ hensigtsmæssig i forbindelse med etableringen og
vedligeholdelsen af de i § 13 nævnte stier, skal der for-
inden gives meddelelse til ejeren om fjernelsen. Retten
for fredningsplanudvalget til iøvrigt at udøve~landskabs-
pleje på arealer i privat eje er afhængig af en forudgåen-
de aftale herom med ejeren eller - såfremt aftale ikke op-
nås - af fredningsnævnets godkendelse af de påtænkte foran-
staltninger.

§ 13. Offentlighedens ophold og færdsel. Offent-
ligheden tillægges ret til - uanset begrænsningerne i na-
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turfredningslovens § 56 - at færdes til fods og opholde
sig på de arealer, der er vist på_kendelseskortet me~ særli
signatur for arealer, hvortil offentligheden har adgang.
Der skal ved fredningsplanudvalgets foranstaltning opsættes
skiltning el.lign. med ordensbestemmelser for den offentli-
ge adgang, godkendt af fredningsnævnet.

Offentlighedens færdsel skal søges kanaliseret
ved fredningsplanudvalgets etablering og vedligeholdelse af
en ca. l m bre~ passagemulighed (sti) fra nord til syd gen-
nem det fredede område. Stien skal følge den eksisterende
sti og må iøvrigt ikke på arealer i privat eje etableres
vestligere end det stiforløb, der er ~ist på kendelseskor-
tet. Passagemuligheden må kun indrettes med det formål at
give rimelig mulighed for gående passage og således, at sti
en ikke indbyder til cykling. Stiforløbet skal markeres
diskret.

Fredningsplanudvalgets adgang til etablering af sti
over og ud for ejendommen matr.nr. 133 ~æ er betinget af,
at der på den offentligt tilgængelige del af ejendommen -
uden udgift for ejeren - opsættes et kreaturhegn landværts
stien. Hegnets vedligeholdelse såvel som eventuel opsæt-
ning af kreaturhegn på ejendommen iøvrigt påhviler ejeren.

§ 14. Særbestemmelser. Foranstående bestemmelser
skal ikke være til hinder for, at der på ejendommen matr.
nr. 133 bc, Ibsker sogn, anlægges et levende hegn el.lign.,
der dækker for udsigten fra den ovennævnte sti, og at der
foretages byggearbejder på ejendommen matr.nr. 133 ~ og
133 cæ, Ibsker sogn, i overensstemmelse med overfrednings-
nævnets skrivelser af 8. december 1977_til ejerne.

På ejendommen matr.nr. 133 ~, Ibsker sogn, må der
en gang årlig i forbindelse med Albret Wolfsens skydesel-
skabs skydning opsættes telte og foretages afspærring.

Fredningsplanudvalget skal være berettiget til på
det nu udlagte og på eventuelt fremtidigt parkeringsareal
at opstille toiletter, borde,bænke og skilte og foretage
beplantning m.v.
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§ 15. Parkering. Det på kendelseskortet angivne
ca. 950 m2 store areal af ejendommen matr.nr. 133 ~, Ib-
sker sogn, afstås af ejeren til staten v/miljøministeriet
med henblik på anlæg af en parkeringsplads. Endvidere af-
står ejeren den på kortet viste del af redningsstien, der
skal tjene som adgangsvej til parkeringsarealet i fortsæt-
telse af kommunevejen. Det forudsættes, at de nævnte area-
ler efter anlægget af parkeringspladsen overdrages veder-
lagsfrit til Nexø kommune og derefter udgør en del af kom- I

munevejsnettet, således at kommunen vedligeholder arealer-
ne.

Med hensyn til erstatningerne i anledning af fred-
ningen har overfredningsnævnet med 5 stemmer mc~ 2 fundet ef-
ter omstændighederne at kunne tiltræde fredningsnævnets afgø-
relser. Mindretallet har fundet, at erstatningerne burde for-
højes betydeligt.

De 3 ankende ejere, der for overfredningsnævnet har
påstået erstatningen forhøjet, har herefter accepteret fred-
ningsnævnets erstatningstilkendelse.

Da overfredningsnævnet har tilkendt et yderligere
omkostningsbeløb, udgør de samlede erstatninger og omkost-
ninger 74.550 kr., der med tillæg af forrentning af erstat-
ningsbeløbene med 11 % p.a. fra 14. januar 1977 udredes af
staten med 75 % og af Bornholms amtskommune med 25 %. Erstat-j

ningerne er udbetalt.

Herefter b e s t e m m e s:

r

Den af fredningsnævnet for Bornholms amts frednings-
kreds den 14. januar 1977 afsagte kendelse stadfæstes med de
af foranstående følgende ændringer og således, at
l) overfredningsnævnets kendelse tjener som adkomst for sta-

ten v/miljøministeriet for ovennævnte del af matr.nr.
133 ~, Ibsker sogn, og

2) de ovenfor under §§ 1-15 ,anførte fredningsbestemmelser hvi-
ler på de på kendelsesekortet viste arealer af følgende
e'jendomme: matr .nr. 133 ~, 133 1:., 133 ~, 133 cx, 133 ~,

133 ~, 133 ad, 133 ~, 133 ~, 133~, 133~, 133 ~ -,
133 bc, 133 ~, 133 ~,J 133 ~, 133 ~, 133 .9.2.., 133~,
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133 Q..9., 133 dh, 133 dq: og 133 ,!!!., Ibsker sogn, og det sø-
værts ejendommene beliggende umatrikulerede kystareal.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Morten Palle Hansen

~'~IAI
j"

'r'
ic
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REG. NR.

remark, Neksø kommune.

• År 1977 den 140 januar afsagde fredningsnævnet for Bornholms
amts fredningskreds følgende

KENDELSE

i sag nro 56/196ge Fredning af arealer ved Nør-



i•
l·
l

I
j

~

i•

-jI
I

Fredningsplanudvalget for Bornholms amt har ved skrivelse
af 24. april 1969 rejst fredningssag for nogle arealer ved Nørre-
mark, beliggende ved kysten mellem Neksø og Årsdale.

Rejsningen af fredningssagen har været bekendtgjort i Stats-
tidende for den 12. juli 1969 og i de to lokale dagblade.

Ved et møde, der afholdtes i henhold til den dagældende na-
turfredningslovs § lo den lo. september 1969, udsatte nævnet sagen
efter fredningsplanudvalgets begæring.

Fredningsplanudvalget har derefter ved skrivelse af 16. marts
1976 fremsendt et ændret forslag til fredningsbestemmelser under hen-
visning til, at lovgivningen er ændret efter sagens rejsning, og til
det hensigtsmæssige i at opnå ensartede fredningsbestemmelser for
Nørremark og for kystområdet mellem Årsdale og Svaneke, hvor der er
rejst fredningssag i 1974.
Fredningens geografiske udstrækning og indhold.

Sagen omfatter et areal på ialt ca. 68,6 ha, hvoraf ca. 10,4
ha er umatrikulerede kystarealer. Området er - bortset fra et mindre
areal ved Bavnehøj - beliggende mellem hovedlandevej nr. 173 og kys-
ten. Området henligger hovedsagelig i naturtilstand som kratbevoksede
arealer og ubevoksede kystklipper bestående af Svanekegranit, der har
stor tilbøjelighed til uregelmæssig smuldring, hvorfor kysten frem-
træder stærkt forrevet og indskåreto

Området, der er meget besøgt af offentligheden, fremtræder
yderst smukt og særpræget. Kysten giver flere steder mulighed for
badning.

Udover de landskabelige og rekreative interesser knytter der
sig også væsentlige arkæologiske og historiske interesser til områ-
det. Således findes der 2 smukke, fredede gravhøje, "Kurrehøj" og
"Bavnehøj", samt 4 fredede skanser, blandt andet "Lerkreds batteri"
og "Guldhals batteri" og "Malkværns batteri", hvorpå der er rejst 3



bautastene til minde om Albret Wolfsen.
Fredningspåstanden går i det væsentlige ud på, at der ik-

ke må ske,ændringer i den bestående tilstand, og at de udyrkede
arealer åbnes for offentligheden. Der er herudover nedlagt påstand
om ret for det offentlige til at anlægge en nærmere angiven sti-
forbindelse langs kysten og parkeringspladser på matr. nr. 133 ~
Ibsker sogn (ved Svenskehavn) og matr. nr. 133 l Ibsker sogn (ved
Halleklipperne).

Endvidere ønskes mulighed for at foretage landskabspleje
og for at fastsætte et ordensreglement.

Naturfredningsrådet har i skrivelse af 27. april 1976 ud-• talt:

•

"Naturfredningsrådet kan stærkt støtte det forelagte fred-
ningsforslag. Den pågældende kyststrækning er et godt eksempel på
relativt flad bornholmsk klippekyst. Især partiet ved Malkværn og
Kurrehøj har en varieret og meget artsrig plantevækst og er et
kendt mål for botaniske ekskursioner. Andre partier har mere eller
mindre lignende karakter. Rådet kan imidlertid ikke uden forudgå-
ende besigtigelse ved sommertid udtale sig i detailler om den øje-
blikkelige tilstand på de enkelte steder. Dette hænger blandt andet
sammen med, at landskabet har ændret sig en del i de senere år som
følge af tilgroning. Den foreslåede fredning vil også i denne hen-
seende være betydningsfuld, idet den ved en særbestemmelse i servi-
tutforslaget åbner mulighed for landskabspleje, der kan modvirke
denne tilgroning."

Under et den 28. april 1976 afholdt møde har ingen af lods-
ejerne protesteret mod, at området fredes og åbnes for offentlighe-
den, men enkelte ejere har som nedenfor nærmere angivet ønsket for-
skellige ændringer i fredningsbestemmelserne.

Ejeren af ejendommen matr. nr. 133 be Ibsker sogn (lb.nr.12)

•



har ønsket en særbestemmelse for denne ejendom, hvorefter der til-
lades opsætning af levende hegn eller lignende, der dækker udsig-
ten mod ejendommen fra den sti, der agtes anlagt eller udbygget
søværts ejendommen.

Fredningsplanudvalget har erklæret sig indforstået med en
sådan bestemmelse.

Med hensYn til ejendommen matr. nr. 133 ~ Ibsker sogn (lb.
nr. 8) har fredningsplanudvalget erklæret sig indforstået med, at

.. der som foreslået af ejeren fastsættes en særbestemmelse, der mu-
liggør teltning og afspærring på ejendommen en dag hvert år omkringti den 9. juli i forbindelse med Albret Wolfsens skydeselskabs skyd-
ning ved Malkværns batteri.

Endvidere har fredningsplanudvalget efter aftale med eje-
ren foreslået en ændring af grænsen for de udyrkede og offentligt
tilgængelige arealer på matr. nr. 133 ~ Ibsker sogn.

Under og efter fredningsnæ'mets besigtigelse er der opnået _
enighed med fredningsplanudvalget og lodsejerne om visse ændringer
af stiføringen, således at stien placeres nærmere kysten., Ejerne af de to ejendomme, hvor fredningsplanudvalget har
ønsket anlagt parkeringspladser, har protesteret mod de foreslåede
placeringer af disse, og der har derefter været undersøgt andre

4t muligheder for placeringerne.
Med hensYn til parkeringspladsen på matr. nr. 133 ~ Ib-

sker sogn, tilhørende postbud Peter Hansen, har udvalget efter e-
jerens ønske derefter fremsat forslag om, at parkeringspladsen,
der oprindelig var foreslået ved ejendommens sydskel, i stedet an-
bringes på den del af ejendommen, der ligger umiddelbart syd for
kommunevejen til Svenskehavn.

tt Fredningsplanudvalget har endvidere i skrivelse af 8. sep-
tember 1976 vedrørende forslaget til parkeringsplads på matr. nr.



133 l Ibsker sogn meddelt, at udvalget vil undersøge muligheder-
ne for en placering syd for det område, der agtes fredet. Såfremt
en sådan løsning imidlertid viser sig ikke at kunne realiseres,
forbeholder udvalget sig muligheden for, når der viser sig et be-
hov herfor, påny at rejse spørgsmålet om den i påstanden angivne
parkeringsplads.
Fredningsnævnets afgørelse.
Fredningens geografiske udstrækning og indhold •

Fredningsnævnet finder, at de af sagen omfattede arealer,•
herunder de umatrikulerede kystarealer, der må antages at tilhøreII det offentlige, er af en sådan landskabelig værdi og har en sådan
naturvidenskabelig og historisk interesse, at den ønskede fredning
bør gennemføres. For så vidt angår den del af arealerne, der øn-
skes åbnet for offentligheden, må det endvidere anses for at være
af væsentlig betydning for befolkningens friluftsliv, at offent-
ligheden får adgang til at færdes og opholde sig på arealerne langs
kysten. Herefter vil det område, der er indtegnet på fredningskor-
tet,være at frede i overensstemmelse med fredningsplanudvalgets
endelige påstand med visse mindre ændringer som nedenfor nærmere
anført.

Fredningsnævnet kan tiltræde, at en parkeringsplads anlæg-
4t ges på ejendommen matr. nr. 133 ~ Ibsker sogn ved Svenskehavn,

der er et yndet udflugtsmål, og som er centralt beliggende ved
kyststien. Det bestemmes derfor, at der til parkeringsplads som
foreslået af fredningsplanudvalget skal erhverves det på vedlagt e
kort angivne areal umiddelbart syd for kommunevejen,og den på kor-
tet angivne del af redningsstien erhverves som adgangsvej til par-
keringspladsen. Arealet, der ialt er cas 950 m2, overtages af Nek-
sø kommune som del af de offentlige biveje.

Fredningsplanudvalget har erklæret at ville drage omsorg
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for arealets udstykning og vil søge bevilling til anlæg af par-
keringspladsen.

Neksø kommune har i skrivelse af 9. december 1976 meddelt,
at kommunen er villig til at overtage vedligeholdelsen af parke-
ringsarealet.

Fredningsnævnet er enig med fredningsplanudvalget i, at
muligheden for at anlægge en parkeringsplads syd for det område,
der fredes, bør undersøges nærmere, og at der derfor ikke nu mod
ejerens protest bør anlægges parkeringsplads på ejendommen matr.
nr. 133 l Ibsker sogn •
Erstatning.

størstedelen af de fredede arealer var ved sagens rejs-
ning enten allerede fredet eller omfattet af bestemmelserne i den
dagældende naturfredningslovs § 25 stk. l om strandfredning, § 2
om fortidsmindebeskyttelseszone, § 25 stk. 20m skovbyggelinie el-
ler § 25 stk. 4 om vejbyggelinie. Alle arealerne er nu beliggende
i landzone efter ikrafttrædelsen af by- og landzoneloven den l.
januar 1970. På de af sagen berørte ejendomme var der den 21. au-
gust 1962 tinglyst fredningsplanservitut. Efter bygningsvedtægt
for Ibsker kommune blev bygningsmyndigheden udøvet af kommunalbe-
styrelsen •

Efter den praksis, der efter det oplyste er fulgt i åre-
ne før fredningssagens rejsning, kan det ikke antages, at der kun-
ne være opnået dispensation fra bestemmelserne om adgangsbegræns-
ning til landevejen i forbindelse med ny bebyggelse eller ændret
anvendelse af ejendommene i området.

Efter alt foreliggende findes der herefter at burde til-
kendes ejerne af ejendomme, hvor der ikke foreligger særlige for-
hold, i erstatning for fredningen 700 kr. pr. ha. for arealer, der
er omfattet af naturfredningslovens byggelinier, og 1.400 kr. pr.

•

,
•



ha. for arealer, der ikke er omfattet af disse bestemmelser. End-
videre tillægges der i erstatning pr. løbende meter sti 2 kr. for
allerede eksisterende stier og 5 kr. for nye stier, der udlægge s
i henhold til kendelsen.

For arealer, der allerede er fredet ved fredningsdeklara-
tioner, findes der ikke grundlag for at yde erstatning for fred-
ningens gennemførelse, herunder for anlæg af sti.

Avlsbruger Ole Kofoed Jensen, matr. nr. 133 l Ibsker sogn,
tt (lbo nr. 2) har udover den generelle erstatning efter foranstående

bestemmelser nedlagt påstand om erstatning på 325.000 kr. for mis-
.. tet mulighed for anlæg af campingplads med overnatningshytter samt

erstatning for forringelse af jagt.
Det fremgår af sagen, at Bornholms amtsråd i anledning af

en tidligere ansøgning fra ejendomme~s ejer om etablering af cam-
pingplads ved skrivelse af 29. december 1966 har meddelt, at amts-
rådet under hensyn til, at det påtænkte anlæg var i strid med fred-
ningsplanudvalgets planlægning for kystarealerne, ikke så sig i
stand til at afgive indstilling til ministeriet for offentlige ar-
bejder om dispensation fra de for landevejen gældende bestemmelser
om adgangsbegrænsning.

Da ejeren på grund af bestemmelserne om adgangsbegrænsning
.. har været afskåret fra anlæg af campingpladsen og overnatningshyt-

terne, finder nævnet ikke grundlag for at yde erstatning, fordi e-
jeren ikke har kunnet gennemføre sine planer herom.

Idet den generelle erstatning skal dække alle almindelige ulem-
per ved fredningen, og da denne ikke skønnes at påføre ejeren no-
get ekstraordinært tab ved forringet jagt, vil der heller ikke kun-
ne tillægges ham særlig erstatning herfor.

Frisørmester Jan Breckling, matr. nr. 133 ~ og ~ Ibsker
sogn, (lbonr. 3), har nedlagt påstand om erstatning på ialt



'tt 450.000 kr., da der ikke kan foretages udstykning og bebyggelse
af 3 grunde på hver 2.500 m2, hvorved ejeren har gjort gældende,
at hver af grundene kunne være solgt for 150.000 kr. Endvidere
har han nedlagt påstand om sagsomkostninger.

Det er oplyst, at der i begyndelsen og midten af 1960'er-
ne ansøgtes om frastykning af en parcel på ca. 5.400 m2 af den
nordlige del af ejendommen med vejadgang til kommunevej nr. 26,
der i vejregisteret er udlagt som offentlig bivej, men som ikke

~ eksisterer i marken. Efter at det på grund af modstand fra blandt
andet fredningsplanudvalget med henvisning til fredningsplanen ik-IIke havde været muligt at gennemføre denne udstykning, ansøgte eje-
ren påny i 1969 om udstykning af en parcel på 2.500 m2, hvilket
fredningsplanudvalget også modsatte sig under henvisning til, at
der agtedes rejst fredningssag.

Ministeriet for offentlige arbejder har i skrivelse af 22.
juni 1964 meddelt, at udstykning uden hensyn til adgangsbegrænsningen
for landevejen vil kunne gennemføres til bivejen, så længe den er op-
taget i vejregisteret som offentlig bivej.

Ibsker sogneråd har i 1966 og 1969 erklæret, at sognerådet
~ ikke havde noget at indvende mod de ønskede udstykninger.

Da Jan Breckling i 1966 erhvervede ejendommen for en købe-
4t sum på 104.140 kr. (ejendomsværdi 40.000 kr.), forpligtede han sig

til at tilskøde en ingeniør, der havde forhandlet med den tidligere
ejer om køb af fornævnte parcel på ca. 5.400 m2, denne for 4.000 kr.

I anledning af det rejste erstatningskrav skal fredningsnæv-
net bemærke, at ejeren heller ikke før sagens rejsning kunne have
påregnet bebyggelse på den del af ejendommen", der ligger nord for
kommunevej nr. 26, da denne del i det hele har været omfattet af na-
turfredningslovens byggelinier.

Syd for kommunevejen er et 3.981 m2 stort areal af ejendom-



4tmen ikke omfattet af naturfredningslovens byggelinier, og det må
efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at der kunne
være foretaget udstykning og bebyggelse af denne del af ejendom-
men, men det må henstå som usikkert, hvorledes en eventuel udstyk-
ning kunne være gennemført.

Herefter findes der udover den generelle erstatning for
fredningen og for stianlæg at burde tillægges ejeren erstatning
for mistet mulighed for udstykning.

Udgangspunktet ved beregningen af erstatningen herfor bør
tages i prisniveauet ved sagens rejsning, men med et tillæg for for-

tlrentning fra dette tidspunkt til kendelsens'afsigelse.
Efter alt foreliggende vil der for ejendommens værdiforrin-

gelse ved fredningens gennemførelse være at tilkende ejeren en sam-
let erstatning på 30.000 kr. I sagsomkostninger tillægges der ejeren,
der under sagen har været repræsenteret af advokat, 1.000 kr.

Overstyrmand Holger F. Andersen, matr. nr. 133 ~ Ibsker sogn,
(lb.nr. lo) har nedlagt påstand om en særlig erstatning på 150.000 kr.
for mistet mulighed for udstykning.

Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at tillægge erstat-
~ning udover den generelle, da udstykning har været hindret af natur-

fredningslovens byggelinier og adgangsbegrænsning til landevej.
Fru V. Friis,der tidligere ejede matr. nr. 133 be Ibsker sogn,

(lb.nr. 12) har nedlagt påstand om en erstatning på 5.000 kr.
Fredningsnævnet finder imidlertid ikke grundlag for at fravi-

ge den generelle erstatningsberegning for denne ejendom.
Bornholms amtskommune har som ejer af ejendommene matr. nr.

133 ~ Ibsker sogn og 133 ~ Ibsker sogn, (lb. nr. 16 og 20), fra-
faldet erstatning, og Neksø kommune har som ejer af ejendommen matr.
nr.e 133 ~ Ibsker sogn, (lb.nr. 21) ligeledes frafaldet erstatning.

Der er iøvrigt med en række af ejerne opnået aftale om er-



statning i overensstemmelse med de af fredningsnævnet fastsatte
retningslinier.

Der er for arealafståelse til parkeringsplads og adgangs-
vej opnået enighed med postbud Peter Hansen,som ejer af ejendom-
men matr. nr. 133 ~ Ibsker sogn, (lb.nr. 5), om en erstatning på
700 kr. for arealet, der er på ca. 950 m2 og udyrket.

Der vil herefter være at udrede følgende erstatninger for
fredningen, idet bemærkes, at erstatningerne, bortset fra erstat-

tt ningen til frisørmester Jan Breckling, er udmålt efter de foran
anførte generelle erstatningsbestemmelser med afrunding opad, ogII således at der mindst udredes 500 kr. i erstatning:

I



Lb.
nr.

Ejer: Matr.nr.
lbsker
SOgno

•
Fredet areal Fredet areal
i m2 inden for i m2 uden for
byggelin. byggelin.

Længde af sti
i meter.
Eksist./Ny

Tilkendt
erstatning
kr.

l. 2.500

2.

4.

6.

7.

Margit Haugen 133 b3664 Palomar Drive Fallbrook
California 92028
USA
Avlsbruger Ole Kofoed Jensen 133 l
Nørremarksvej 9
3730 Neksø.

Frisørmester Jan Breekling
Aarsdalevej 20
3730 Neksø.

133 aa
133 ex

Gårdejer Herman Kofoed Jensen 133 ab
Skovgaard, Rønnevej 57
3730 Neksø.

5. Postbud Peter Hansen
Strandbo, Aarsdalevej 33
3730 Neksø.

133 ae

Avlsbruger ~ans K. Frederiksen 133 ad
Nørremarksvej 4
3730 Neksø.
Frisørmester Jan og Anne Lykke 133 ae
Breekling
Aarsdalevej 18
3730 Neksø.

2.6500 500

11.4000 .9444
hvoraf 2.4000 al-
lerede er fredet
i h.t. dekl. lyst
31/3-1926.

6.2900 3981

1.1043 o

1.1050 o

5000 o

o 110

795 o
(heraf
390 i h.t.
dekl. af
1926.)
o 320

o o

100 o

o 35

1.8000 2753 120
(hvoraf 2161 m2 (der allerede
allerede er fre- er fredet i
det i h.t. dekl. h.t. dekl.
lyst 18/11-1974J lyst 18/11-1974)

125

8.450

30.000
sagsomkost.
1.000

800

1.000
(servitutpå-
læg)

700
(arealafstå-

else)
laIt 1.700

550

2.000



e e .. • e e
Lb. Ejer: Matr.nro Fre~et areal Fre~et areal Længde af sti Tilkendt
nr. Ibsker i m inden for i m uden for i meter. erstatning

sogn byggelin. byggelino Eksist.!Ny kr.
80 Avlsbruger Hans Peter Jensen 133 §Y 8.9100 1.0542 290 160 9.100

Kurrehøj, Aarsdalevej 6
3730 Neksøo

9. Arbejdsmand Anker Olsen 133 az 5.3759 o o 440 6.000
Aarsdalevej 22
3730 Neksøo

lo. Overstyrmand Holger F. Ander- 133 aæ 6.2773 o o 350 6.150
sen
Styrmandsgården
Aarsdalevej 29
3730 Neksø.

ll. Sygeplejerske fru Ella c. Ko- 133 ba 2048 o o o 500
foed
Aarsdalevej 4
3730 Neksø.

12. Afdelingschef otto w. Friis 133 bc 4428 o o o 500
Heslegårdsvej 29
2900 Hellerup.

13. Fru Ane Pedersen 133 bx 6300 o o o 500
Urmarken 14
Aarsdale
3740 Svaneke.

14. Gladsaxe Kommunelærerfore- 133 cc 1.4400 620 o o 1.100
ning
Stokkemarksvej 29
2730 Herlev.

15. Skibstømrer Aksel P. Bech 133 cd 2687 o o o 500
Ly, Aarsdalevej 12
3730 Neksø.
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Lb. Ejer Matr.nr. Fre~et areal Fre~et areal Længde af sti Tilkendt
nr. Ibsker i m inden for i m uden for i metero erstatningSOgn. byggelin. byggelin. Eksisto/Ny kr.
16. Bornholms amtskommune 133 ce 1939 o o o o

Storegade 38
3700 Rønne.

17. Skibstømrer Emil Suhr 133 2E. 4940 o 30 30 600
Aasen 21
3730 Neksø.

18. Overlæge Gunnar Knuds en 133 ::::æ 1.3ooox o o 110 o
Ålborg Sygehus Syd (der allerede er
9000 Ålborg. fredet i hot.dekl.

lyst 10/2-1965.
19. Fru Rungø 133 §.g l.~~~~~ o 30 o

Aarsdalevej 16 133 dh o 15 60
3730 Neksø. 1.6800 45 bO 1.600

20. Bornholms amtskommune 133 i9. 1.5440 o o 160 o
Storegade 38
3700 Rønne.

21. Neksø kommune 133 m 1.7000 o 210 100 o
Kildestræde 18-20 (der allerede er fre-
3730 Neksø. det i h.t. dekl.

lyst 27/7-1948.)
x. Planimetrering af ejendommens landareal.



el
tutpålæg 72.850 kr. og for arealafståelse 700 kr. De tilkendte er-

Den samlede erstatning udgør herefter for fredningsservi-

statninger forrente s som nedenfor bestemt. Fredningen findes ikke
at forringe panthavernes sikkerhed i ejendommene, og arealafståel-
sen fra matr. nr. 133 ~ Ibsker sogn skønnes heller ikke at medfø-
re nogen som helst fare for pantesikkerheden, hvorfor ingen del af
fredningserstatningerne vil være at udbetale til panthaverne.

Det bemærkes, at de under lb.nr. 1,7,9,11,12,13 og 19 an-
~givne ejendomme har skiftet ejer 'efter sagens rejsning, men for

alle disse ejendomme tilkommer erstatningen efter de for nævnet
Itforelagte oplysninger de nuværende ejere.

Kendelsen vil være at tinglyse servitutstiftende på neden-
nævnte matr.nr.e med prioritet forud for pantegæld og private ser-
vitutter og byrder og som adkomst for Neksø kommune for såvidt an-
går det areal, der afståes af matr. nr. 133 ae Ibsker sogn.

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

De på vedhæftede kort angivne arealer af matr. nr. 133 b,
133 l, 133 ~, 133 ~, 133 ab, 133 ~, 133 ad,133 ~, 133 ~,
133 ~, 133 ~, 133 ba, 133 be, 133 bx, 133 ~, 133 ed, 133 ~,

-1133 ~~. 133 ~, 133 dg, 133 dh, 133 9B. og 133 m Ibsker sogn og det
søværts ejendommene beliggende umatrikulerede kystareal fredes ved

• pålæg af følgende servitut:
"De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand

med de nedennævnte undtagelser.
Bebyggelse.

De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må såle-
des ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger,
og der må ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger. Fred-
ningen skal dog ikke være til hinder for, at der i tilknytning tile allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages om-



, tt bygning af eller tilbygning til eksisterende bygninger på betin-
gelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke
påbegyndes, forinden tegninger og planer for byggeriet er god-
kendt af fredningsnævnet, der kan nægte tilladelse til nybyggeri
samt om- og tilbygninger:
l) såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væ-

sentligt omfang i uheldig retning, og der samtidig kan påpe-
ges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning,

__ der funktionelt kan modsvare det af lodsejeren ønskede, eller
2) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige jordbrugsøkonomiske

• formål.
Ombygning af og tilbygning til de eksisterende lovligt

opførte helårshuse og fritidshuse, hvorved bygningen i væsentlig
grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet god-
kendelse fra fredningsnævnet. Dette skal være berettiget til at
meddele afslag på sådanne ansøgninger, såfremt det skønner, at
bygningerne herved får en mere uheldig indvirkning på landskabet.
Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, herunder
disses beboelsesbygninger, henhører under denne bestemmelse.IPels farme, f jerkræfarme, dambrug m.v.

Oprettelse af mink- eller andre pelsdyrfarme eller fjer-
ttkræfarme er, ligesom anlæg af drivhusgartnerier og dambrug, ikke

tilladt.
Camping.

Teltlejre og campingpladser må ikke oprettes. Camping og
teltning af privat besøgende hos lodsejere må finde sted, men dog
kun inden for 25 m fra bygninger og kun i egentlige haver, som er
omgivet af beplantning, der skjuler campingvogn eller telt set fra
det omgivende landsk~b.e



•

•

Forurening, oplagspladser m.v.
Forurening af naturen ved henlæggelse af affald eller an-

det må ikke finde sted.
De fredede arealer må ikke anvendes til oplags- og losse-

pladser, og der må ikke indrettes bilkirkegårde eller henstilles
udrangerede biler eller maskiner eller dele heraf.
Luftledninger m.v.

Master, tårne og ledningsanlæg må ikke opsættes. Dog kan
fredningsnævnet tillade anlæg til lokal elforsyning.
Hegn •

Med undtagelse af nødvendige kreaturhegn må hegn ikke op-
sættes, plantes eller sås uden fredningsnævnets godkendelse. Ud-
skiftning af eksisterende, levende hegn kan dog finde sted.
Terrænændringer.

På de fredede arealer er ændringer i terrænet, herunder
gravning af sand og grus, samt opfyldning og planering ikke til-
ladto

Veje.
Vejanlæg og vejreguleringer og anlæg af parkeringspladser

kan kun ske efter fredningsnævnets godkendelse.
Støj •

på de fredede arealer må ikke indrettes motorbaner eller
andre indretninger, der medfører unødvendig motorlarm eller anden
unødig støj. Kraftig gengivelse af musik, brug af højttaleranlæg og
lignende må ikke finde sted i fri luft.
Arealernes drift.

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende drifts-
formo Nyanlæg af skov, juletræ- og pyntegrøntkulturer samt frugt-
plantager ved plantning eller såning er således ikke tilladt.



•

Landskabspleje.
På de på vedlagte kort angivne udyrkede arealer kan fred-

ningsmyndighederne uden udgift for ejerne og efter forudgående
meddelelse til disse lade uønsket opvækst fjerne samt lade fore-
tage anden form for pleje, f.eks. afgræsning med henblik på beva-
ring af en karakteristisk vegetation.'
Offentlighedens ophold og færdsel.

De udyrkede arealer, der er vist på vedlagte kort, skal
være åbne for offentlighedens ophold og færdsel til fods.

Der gives offentligheden adgang til gående færdsel ad de
på vedlagte kort angivne stier. Stierne anlægges og vedligeholdes
af fredningsplanudvalget.
Ordensreglement.

Fredningsnævnet kan fastsæt-te et ordensreglement for de
arealer, der åbnes for offentligheden, og opsætte skilte med or-
densreglement samt kortborde.
Særbestemmelser.

Foranstående bestemmelser skal ikke være til hinder for,
at der på ejendommen matr. nr. 133 be Ibsker sogn anlægges et le-
vende hegn eller lignende, der dækker for udsigten fra den oven-
nævnte sti.

På ejendommen matr. nr. 133 ~ Ibsker sogn må der en gang
årlig i forbindelse med Albret Wolfsens skydeselskabs skydning op-
sættes telte og foretages afspærring.

Fredningsplanudvalget skal være berettiget til på det nu
udlagt e og eventuelle fremtidige parkeringsarealer at opstille toi-
letter, borde, bænke og skilte og foretage beplantning m.v.
Påtaleretten o

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Bornholms amts
fredningskreds samt fredningsplanudvalget for Bornholms amt."



•
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5.

6.

7.

Det på vedhæftede kort angivne areal af ejendommen matro
nr. 133 ae Ibsker sogn afståes til Neksø kommune til benyttelse
som parkeringsplads.
Ophævelse af tidligere fredningsdeklarationer.

Fredningsdeklaration tinglyst lo. februar 1965 på matr.
nr. 133 ~ Ibsker sogn og fredningsdeklaration tinglyst 18. no-
vember 1974 på matr. nr. 133 ~ Ibsker sogn ophæves.
I erstatning udbetales:
Lb. nr. Navn
l. Margit Haugen

3664 Palomar Drive Fallbrook
Ca1ifornia 92028, USA
Avlsbruger Ole Kofoed Jensen
Nørremarksvej 9
3730 Neksø.
Frisørmester Jan Breck1ing
Aarsdalevej 20
3730 Neksø

Beløb.

2.500
2.

8.450
3.

30.000
1.000+ advokatomkostninger

Gårdejer Herman Kofoed Jensen
Skovgaard, Rønnevej 57
3730 Neksø.
Postbud Peter Hansen
Strandbo, Aarsdalevej 33
3730 Neksø.
Avlsbruger Hans K. Frederiksen
Nørremarksvej 4
3730 Neksø.
Frisørmester Jan og Anne Lykke Breck1ing
Aarsdalevej 18
3730 Neksø.

31.000

For servitutpålæg
arealafståelse

800
1.000

700
1.700

550

2.000



Lb.nr. Navn. Beløb.
8. Avlsbruger Hans Peter Jensen

Kurrehøj, Aarsdalevej 6

3730 Neksø. 9.100
9. Arbejdsmand Anker Olsen

Aarsdalevej 22
3730 Neksø. 6.000

lo. Overstyrmand Holger F. Andersen
I 4t Styrmandsgården, Aarsdalevej 29

3730 Neksø.III ll. Sygeplejerske fru Ella C. Kofoed
Aarsdalevej 4

6.150

3730 Neksø. 500
12. Afdelingschef Otto W. Friis

Heslegårdsvej 29
2900 Hellerup. 500

13. Fru Ane Pedersen
Urmarken 14, Aarsdale
3740 Svaneke. 500

14. Gladsaxe Kommunelærerforening
Stokkemarksvej 29
2730 Herlev. 1.100

,

l
~

15. Skibstømrer Aksel P. Bech
Ly, Aarsdalevej 12
3730 Neksø. 500

160 Bornholms amtskommune
Storegade 38
3700 Rønne. o

• 17. Skibstømrer Emil Stmr
Aasen 21
3730 Neksø. 600



\4 Lb.nr. Navn. Beløb.
18. Overlæge Gunnar Knudsen

Ålborg Sygehus Syd
9000 Ålborg. o

19. Fru Rungø
Aarsdalevej 16
3730 Neksø. 1.600

20. Bornholms amtskommune
Storegade 38
3700 Rønne. o

, • 21. Neksø kommune
Kildestræde 18-20
3730 Neksø. o

Erstatningen for arealafståelse til den under lb.nr. 5 angiv-
ne ejer vil være at udbetale, når kendelsen er tinglyst på ejendom-
men og udstykningen er approberet af landbrugsministeriet.

Erstatningsbeløbene, bortset fra omkostningsbeløbet, forrentes
fra kendeIsens afsigelse til betalingsdagen med en årlig rente, der
er l % højere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto,
der er gældende på tidspunktet for kendeIsens afsigelse.

Af erstatnings- og omkostningsbeløbene udredes i af statskas-
sen og l af Bornholms amtskommune.

Udgifterne til udstykning af parkeringsarealet udredes af sta-
ten og Bornholms amtskommune i samme forhold som fredningserstat-
ningen. Indtil arealet er særskilt vurderet, udredes skatterne af
den hidtidige ejer.

Denne kendelse kan inden 4 uger fra modtagelsen indankes for
Overfredningsnæ~1et, Nyropsgade 22, 1602 København V, af ejere og
brugere samt de i naturfredningslovens § 22 stk. 2 nr. 2 - 6 nævn-



4Ife personer og myndigheder.

Aksel Petersen Mogens Lorentzen Kaj Poulsen
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 06265.00

Dispensationer i perioden: 05-09-1983 - 23-06-2006



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

epamgade 4A, 3700 Rønne, rlf. (03)9~014~

REG. NR. 6c26S--
117/1983.Sag nr.

Den - 5 SEP. 1983

Hr. landinspektør
Nansensgade 5
3740 Svaneke.

Ivar Jørgensen
GENPART t~ Naturfredningsrådet
til underretning.
D. h. t. Deres skr. af

I.nrl
+ $ bilag.

e-e

Ved skrivelse af 15. juni 1983 har De anmodet frednings-
nævnet om en udtalelse i anledning af en påtænkt nærmere angiven
udstykning vedrørende landbrugsejendommen matr. nr. 133 az Hoved-
ejerlavet Ibsker.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af natur-
fredningslovens bestemmelser om strandbeskyttelseslinie og bygge-
linie omkring jordfast fortidsminde samt af overfredningsnævnets
kendelse af ll. juli 1978 vedrørende fredning af arealer ved Nør-
remark i Neksø kommune.

Ejendommen, der er 5,4 ha stor, ligger ca. l km syd for
Arsdale mellem kysten og hovedlandevej 173, Neksø-Svaneke, og e-
jes af Neksø kommune. Ved udstykningen deles ejendommen i 2 par-
celler på he~~oldsvis 1,3 og 4,1 ha. Parcellen på 1,3 ha, hvorpå
ejendommens bygninger er beliggende, beholdes af Neksø kommune u-
den landbrugspliet, mens bygningerne udlejes til helårsbeboelse.
Den anden parcel afhændes til fortsat landbrugsdrift sammen med
den tilgrænsende landbrugsejendom matr. nr. 2 d.

Fredningsstyrelsens fortidsmindekontor har erklæret ikke
at ville modsætte sig det ansøgte.

loverfredningsnævnets kendelse er bl.a. bestemt, at area-
lerne skal bevares i deres nuværende driftsform, men efter det op-
lyste vil den ansøgte udstykning og nedlægning af landbrugsejen-
dommen ikke medføre ændringer i områdets drift.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at
nævnet intet har at indvende mod det ansøgte.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for overfred-
ningsnævnet af de ~nkeberettigede i henhold til naturfrednin~slo-
vens § 58.

Genpart af denne skrivelse er 8endt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Naturfredningsr&det, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Neksø kommune og vurderingsrådet.



" Fredningsnævnet
for

_ . Bornholms amts fredoingskreds
~) Dommerkontoret i Rønne
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S.S nr. 194/1985

Den 3 1 JiHJ. 1936
LV5 -+ RE"G.
S-/~-!>G I PtY

Bonmo1ms
Torvet 8
3730 Neksø.

- 3 FEB. 1986

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
landbrugsejendommen matr. nr. 133 !I Ibsker, beliggende Arsdale-
vej 6, tilhørende Hans Erik Jensen, at ombygge stuehuset i form
af udskiftning af en eksisterende taskekvist med fire mindre tøm-
merkviste, udskiftning af eternittagdækning med røde danske vinge-
tegl, isætning af glasdør og vindue ved ny tr,æveranda, ændring af
vestlig"glasgavl" til traditionel trægavlsbeklædning med to mindre
vinduer samt isætning af 5 vinduer i østgavl.

Der er endvidere ansøgt om tilladelse til at hæve kiphøjden
på den østlige ladebygning til samme niveau som de øvrige bygnin-
ger.

Det fremgår af sagen, at bygningerne er beliggende inden
for en afstand af 300 m fra skov og ca. 95 m fra gravhøjen Kurrehøj.

Ejendommen er endvidere omfattet af overfredningsnævnets ken-
delse af ll. juli 1978 om fredning af Nørremark, hvori bl.a. er be-

~stemt, at større ombygning af eksisterende landbrugsbygninger ikke
må påbegyndes, forinden tegninger og planer er godkendt af fred-
ningsnævnet.

Fredningsstyrelsens fortidsmindekontor har udtalt, at man
ikke vil modsætte sig det ansøgte.

I medfør af naturfredningslovens § 47 stk. l og § 53 stk. 1
samt § 34 stk. l meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af
det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning
og beskrivelse af 9. december 1985.

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

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt



•
•

•
•

den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ik-
ke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø
kommune samt til Holger Andersen og Ole Kofoed Jensen som ejere af
en del af den tilgrænsende skov.

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

_ Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

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

•
•
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•

REG.NI. t2 b~~
Sag nr. 36/1987

Den 2 9 APR. 1987

Bornholms amtskommune
Teknisk forvaltning
østre Ringvej l
3700 Rønne.

GENPART til, S k o v-
til underretning,
D. h. t. Deres Ikr. af
J. nr.
+ 4 bilag.

og Naturstyrelsen

\ I "~:" I '- '- ,_

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
rastepladsen "Baunet" ved hovedlandevej 173, Nexø-Svaneke-Hellig-
dommen at opføre en ca. lo m2 stor bygning med handicaptoilet med
ydervægge i trykimprægneret træ og fladt tag med tagpap som erstat-
ning for en ældre toiletbygning, som nedrives.

Toiletbygningen agtes opført ca. 80 m fra en gravhøj og ca.
80 m fra kysten i et område, som er omfattet af overfredningsnæv-
nets kendelse af ll. juli 1978 om fredning af arealer ved Nørre-
mark, hvori bl.a. er bestemt, at de fredede arealer ikke yderlige-
re må bebygges. Der åbnes dog mulighed for at opstille toiletter
m.m. på parkeringsarealer.

Fortidsmindekontoret har i en skrivelse af 18. marts 1987
akcepteret det ansøgte, men lægger vægt på, at der findes en vis
bevoksning rundt om bygningen, og at den eksisterende bevoksning
eventuelt suppleres ved beplantning.

I medfør af naturfredningslovens § 53 stk. l og § 46 stk. 6
jfr. stk. l og i medfør af fredningskendelsens bestemmelser medde-
ler fredningsnævnet herved tilladelse til udførelse af det forelag-
te projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskri-
velse. Hvis det er teknisk muligt, ønskes toilettet flyttet noget
i sydøstlig retning, hvor det vil være mere ubemærket.

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

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

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

\



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

Genpart af denne skrivelse er sendt til 'Skov- og Natursty-
relsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening.
Vej direktoratet og Neksø kommune.

Lorentzen •
•

•
e
•



Fredningsnævnet
for

_ornholms amts frednmgskreds
Dommerkontoret I Rønne

Damgade 4A . 3700 Rønne
Telefon 56 95 01 45 . Fax 5E 95 02 45

Sag nr. 3 3 / 199 4 .. ,.. ...

Den - 1 FEB. 1995

REb. N R. lP ~ (o 5 .ro
Hans-Erik Jensen
Kurrehøj
Arsdalevej 6
3730 Nexø.

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

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt o~ tilladelse til at opfø-
re/ombygge et 60 m2 stort udhus på ejendommen matr. nr. 133-ay
Hovedejerlavet Ibsker, beliggende Arsdalevej 6.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 11, juli 1978. Efter kend21sen må der ikke
ske yderligere bebyggelse, herunder fore~ages ombygning af eksi-
sterende bygninger. Fredningen er dog ikke til hinder for, at
der i tilknytning til allerede bestående landbrug opføres nybyg-
ninger eller foretages ombygning af eller tilbygning til eksiste-
rende bygninger. Sådanne arbejder må ikke påbegyndes, før fred-
ningsnævne_ har godkendt tegninger og planer for byggeriet, og
det er en forudsætning, at byggeriet tjener rimelige jordbrugs-
økonomiske formål.

Under fredningsnævnets besigtigelse den 21. december 1994 blev
det konstateret, at udhuset allerede var opført. Udhuset var be-
klædt med træ med ydervæggene malet i røde jOrdfa~ed tag-
dækning af bølg~plader af struktur og udseende som røde tegl-
stenstag. E~endommen havde karakter af at være en lystejendom,
idet h9le arealet ud ~~d ØsteTcøen fremtrådte som en ubebygget
naturgrund med klipper.

Fredningsnævnet finde~ ikke, at udhuset tjener rimelige jord-
brugsøkonomi3~e formål Efter omstændighederne, herunder navnlig
helhedsindtrykket af bebyggelsen, meddeler nævnet dog i medfør af
naturbeskyttelseslove'l5 § 50, stk. 2, dispensation fra den nævnte
kendelse til opførelse ~: udhuset. Fredningsnævnet skal dog påta-

;"II/'-r'C'-
I < I' \ I
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Bornholms Amt
~..~,;,..~~~")t
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.Fredningsnævnet for Bornholms
amts fredningskreds
Damgade 4A
3700 RØnne-----------

Teknisk Forvaltning
Ostre Ringvej 1

DK-3700 Rønne

Tlf. 5695 2123

Fax 5695 2142

Sagsbehandler:
Jørn Tindborg
56952124 klartone 215

Deres ref.: Vor ref.: Dato:

• 8-70-51-8-405-6/94
bt770ht.jt

25 NOV.

UDTALELSE OM FORHOLD TIL FREDNINGSDEKLARATION M.V.

Ansøgning fra Nexø kommune af 17. november.

Ansøger:
Hans-Erik Jensen, Kurrehøj, Årsdalevej 6, 3730 Nexø.

Ansøgning om:
Opførelse af et udhus på 60 m2•

Vedrørende ejendommen:
Matr. nr : 133ay, Hovedejerlavet, Ibsker.
Beliggenhed : Kurrehøj, Arsdalevej 6, 3730 Nexø.
Areal : 22,1 ha.
zonestatus : Landzone
UTM. ...........: O 9 ,8/O 4,l .
Eks. bebyggelse: Landbrugsejendom. 4 længer med et samlet
bygningsareal på 519 m2••
Tilladelse/dispensation:
Overfredningsnævnets kendelse af ll. juli 1978, § 2.

Amtsrådets udtalelse:
Amtsrådet kan anbefale det ansøgte •

./. Ansøgningen med bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

t""
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NEXØ KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING
Bornholms Amt
Teknisk forvaltning
østre Ringvej 1
3700 Rønne

NexØ, den 17.november 1994
NK-Jour.nr. 02.01-133ay/6
Denne sag behandles af:
J.H.Kofod/im

VedrØrende genopfØrelse af en udhusbygning Aarsdalevej 6, Nexø

Hermed fØlger planer vedrørende opførelse af en 60 m2
stor udhusbygning på ejendommen matr. nr. 133 ay,
Ibsker sogn, beliggende Aarsdalevej 6, hvortil Hans
Erik Jensen har søgt om byggetilladelse.
Bygningen er påbegyndt og ansøgningen er fØrst frem-
kommet, efter at vi herfra har gjort ejeren opmærksom
på, at der skulle tilladelse til.
Sagen forelægges Dem i henhold til lov om naturbeskyt-
telse~ idet ejendommen er omfattet af en tinglyst
fredningsdeklaration, overfredningsnævnets kendelse af
11. juli 1978.
Efter aftale med Fredningsnævnet fremsendes ansøgnin-
gen direkte til Dem med anmodning om sagens videre-
sendelse til nævnet.
Til orientering vedlægges matrikeloplysninger samt
ejendomsoplysninger og en oversigtsplan i mål 1:4000
over det pågældende område, der udviser ejendommens
placering.
Kopi er samtidigt tilsendt ansøgeren.

Med venlig hilsen

r

DOK. NR. /
MODTAGET

2 1 NOV 199~

BOR A ~ lo -!J-I_S - 'leS-bh'!

RADHUSET . MØllEVÆNGET 1 . POSTBOX 125 . 3730 NEXØ . TELEFON 56493000 . GIRO 4088565 . TELEFAX 564941 70



~ ...:'" ?.~. .::-.-.~~~~~_~,~ -O;'"

'"a.
o
::>
a.o, r------...:----
~_ I?

;:::-
1,----

I;
, J;
\_ J)

o

I

/~.
I



4-H-~-f-I+H·--1J II ! -AlL! -' Vi. i :~ / + l.l .. I--I :0- I ..,J. I ..lr-l.[,.L! :··l ..L ~--l-t-·lI ·-1, '. ! l L+! O' n!u!51 , p: k1r a vi"' I I l? ()1- 1/:70 viS qJd- f- t{ eJ1. L t1 .! ... - l
! l! l I I l. i : i i l l I I l i : i ! i ! I \ I l l l l ! _! l i { l l I l i
i I i l! I I ; ; I I I I iJ i I I j I I I' I l l I i I i I I I I i i I J : ie! ':!! I l I I I : II! :L :~!~, ! l ; ~ I : : f 1 : : I ~ ! : : ':
T' I I I; l t : l I l l l l l i ..l i : l i 1 I l • l t l l i t I : t l t I I l

i i I' "" l! I' I . i! I ! j " Ir - l l l l , • l .

I I I ! I i X ' I I !
I J , l 'r . . I •

l I l ! i t '/3:m.!
I I __ .1 lit': I
I l U/.t V!'I~ [',lfr;1fi! I I l
I i;f'lifli', /.,l/lII I I

, . ," 'I "j'! ll. i ~I/J ,I'~l:';l" 11,.1,,1.1, fr 7 ,r'

I,t !li i;:.: i Irtt:tlil'.I. L
l' ' LL::. t f I.t ~

i
I . \

.1. I

.l . I
i

_l .
i

1_ 1,

I I
J ; ; iLI I .l.- I

L l ! - f ... i
! _! .. J I

I
-' ,

, '
~.. _~_.l -

l . I --1- l '
i .1 t:
! I I.. Q

t I-r-. RJ.....
l,:
l i I

! I
I i
I- ,
I

I

I.
I

, I I I I I I

, "1r~Mt Illexe k9mplL~' J

Tf:: o,c:, P'"JrJ~lthing ,

d2t:O : 1f3 No~.19911
J nr. ' I . l

'- ; - ; Li d h :Ci:s ;

I-"~• __ 1-_

'y / I
. I' I t: ,- >- ,'1

, ' i/ r' j ',/

;.- .' , J. j/ l t I,' :1- , . '. :... ,I /

; ! .' ~ J- r - ;/ .... '.
I .'1 l ;

'. . / J. _. . ~ ~

<'
"'"-
! •

~1.

_ '''''';. .! _ .._3 o

• ! .'~,--o: o.: __ i~ !: i l '\, i
_ .... ... J~ '-"- l \,. I ,

~. ~~, \ '\. I 4

\ I ::....1\ j - ., ' I
\J "'.. ~ l ,...., l

'.>_ \}-~ l ...'~~~.._.~_
t .. .. :" " '\ ~
~ \ k I. \. 1 ..

l l l\, ! "
: ' ..\ :.. \ .'

\, .. , J t l \ l

..... '...... ............ 1 ~! _"
> "

: • o~. I. < \ L ~o

I (
, ,

..,i .-:,-1 . .l.

..' .' -

_I ;;/.

..i . l _ 1/' '[ ; /
I 1 1L j /!.,
I \ ' '
! I J. j,

. j. '. I • .l
I ! l

. I • I • I ... I, :
.J ,~ ~

l'-o I
I "

I
I

l
I
I
I
L
i

1/

~'

, - .

..
!

I.'--' .,
I
I '
!

I _.

L _ l J..

! I l.
1. L .
!I. ,

.. i _ ... ! .

L _~_ . j - .
l

i _ l

L " I

; I
! .. 1

: . .1
I

I.

\ \
. .. I • . J .•

j I I' l I

S +cf~r;L~d~~
I I, : j' ,I I

l 1 I '. "- . .
l ! I I i ! :' I3' irCA V1 b V-CQJcJ~ v

, : I l I • ,I I



1.33aæ

133ay

l :40Cl0

I

, \ndn~~t Nex0 kommune
~15\<.lforvaltnlng

dato: t 1 DE.C. \985
J. nr.

1:500

-_ ... --" - .

\
. 1\ r< I ,,~~ - ••"e'

~l~.',:aG\.\ <t-:'z...: ·,~Vl\\\\·I.l\\

~.}\,.\lI:3'" 1=1")"':'1\~(W1g

Ja\() 16140\/. \S'}4·
.I lir



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds

,1000taaet .
- ,<ov- 0Cl ,~<-ttU ..:-;r/

Sag nr. 20/1996 B
a Dommerkontoret j Rønne
• Damgade 4A . 3700 Rønne

Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45
Den 12.12.96

Jan Breckling
Aarsdalevej 20
3730 Nexø.

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

Skov- og Naturstyrelsen

+ bilag Rfu. Nit
101~5.00

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at fly t-
.,' te og istandsætte et ca. 15 m2 stort læskur for fedekvæg på ejen-

dom matr. nr. 133-aa Hovedejerlavet Ibsker, beliggende Aarsdale-
vej 20.

Ejendommen er en 6,7 ha stor landbrugsejendom beliggende søværts
Aarsdalevej ca. 200 m nord for Svenskehavn.

Hele området er omfattet af Dverfredningsnævnets kendelse af 11.
juli 1978, der bestemmer, at de fredede arealer skal bevares i
deres oprindelige tilstand og ikke må yderligere bebygges. Der
må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre ind-
retninger, og der må ikke foretages ombygning af eksisterende
bygninger. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der i til-
knytning til allerede bestående landbrug opføres nybygninger el-
ler foretages ombygning af eller tilbygning til eksisterende byg-
ninger på betingelse af, at byggearbejderne ikke påbegyndes før
tegninger og planer. er godkendt af fredningsnævnet. "

Ejendommen er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens be-
stemmelse om strandbeskyttelseslinie.

ti la~n~~g ~ terrænet og
~.;l!',j- Ol; Energ'1mm1!ltenet
L_.j"-/- 'Uf! 1,Jaturstyrelsen
J.nr. sr-J1996-\ ~\, \ ~-oCOl
Akt. nr. ~ C(

Det eksisterende 15 m2 store skur er udført med fladt tag med en-
sidig hældning dækket med tagpap. Skuret har lodret bræddebeklæd-
ning. Det er under sagen oplyst, at skuret ønskes flyttet ca.
150 m mod nordvest, hvor der er bedre læforhold på grund af en

på grund af træbevoksning ved et stendige.



Bornholms Amt har ved skrivelse af 1. november 1996 meddelt tkl-
ladeIse efter naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelsesliniebe-
stemmeIse til flytning og istandsættelse af læskuret.

I den anledning meddeler fredningsnævnet herved i medfør af lov
om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 for sit vedkommende dispensation
fra ovennævnte fredningskendelse til flytning og istandsættelse
af læskuret i overensstemmelse med den medsendte tegning og be-
skrivelsen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

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

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

.. rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

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

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

-



Fredningsnævnet
~amgade 4A
3700 Rønne

Bornholms Amt

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1

DK-3700 Rønne

Tif. 5695 2123

Fax 56952142
Dato: - 1 NOV. 1996
Deres ref.:
Vor ret.: 8-70-51-4-405-16/94

Læskur på matr. nr. 133aa, Hovedejerlavet, Ibsker

• Amtsrådet har givet tilladelse til byggeriet i henhold til Plan loven og Natur-
beskyttelseslovens strandbeskyttelseslin iebestemmelser .

Afgørelsen kan påklages, jævnfør vedlagte klagevejledninger.

Amtsrådet anbefaler Fredningsnævnet at meddele dispensation fra Over-
fredningsnævnets kendelse.

'/. Kopi af amtets brev til kommunen og sagens akter vedlægges,

Med venlig hilsen

~,e=::l~~
topograf

•

FredningSnæv~nt ~ -/ ('......
for JA; -, '.o LJ

Bornholms amts fredni sl<rAds

t'\okJ\ib 133aa,adm Landskabsatdelingen
Helle Thornberg
56952124 Lokal 218



Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der i tilknytning til allerede
bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages ombygning af eller
tilbygning til eksisterende bygninger på betingelse af, at byggearbejdeme
ikke påbegyndes før tegninger og planer er godkendt af fredningsnævnet.

Amtsrådet meddeler herved landzonetilladelse i henhold til planloven og
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelsesliniebestem-
mejser til det ansøgte.

Amtsrådets afgørelse kan påklages, jævnfør vedlagte klagevejledninger.

Tilladelsen efter planloven offentliggøres lørdag den 02.11.1996.

Kopi af dette brev er sendt til Fredningsnævnet, ansøgeren, Skov- og Na-
turstyreisen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Ornitologiske
Forening og Friluftsrådet.

Med venlig hilsenlk~lhr~
Bilag:
2 klagevejledninger.

2



•
Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Rønne
Tlf. 56950145 . Fax. 56950245

_ iVToCffageti
SKov- og Naturstyrelsen

., ,~ S r~ '99-=c/. I ,

Den - 2 SEP. 1997
J.nr.25/1997

Peter Hansen
Strandbo
Aarsdalevej 33
3730 Nexø.

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.
+ bilag Rtu.NR. lo2IoS.0Q.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
.. ejendom matr. nr. 133-ac Hovedejerlavet Ibsker, beliggende Aars-

dalevej 33, at opføre en 25 m2 stor tilbygning til et
eksisterende udhus. Proj ektet er nærmere beskrevet i det til
nævnet fremsendte materiale.

~et fremgår af sagen, at ejendommen :er omfattet af Overfrednings-
~nævnets kendelse af ll. juli 1978 om fredning af Nørremark i Ibs-

ker.

€-I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. l meddeler nævnet
-herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i over-

ensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår,
at såvel tilbygning som eksisterend~ udhus males i en grøn farve-.
nuance dannet af jordfarver, og at 3det på ejendommen beliggende
drivhus og redskabsskur nedrives.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

Miljø- og Energi ministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN1996-/-0// /i, - (..'100 I
Akt. nr. 7 / ~

/..)0

Bil. I



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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddel t . En
tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenæv-
net bestemmer andet.

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

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

~1

F. Schønnemann

•



FREDNINGSNÆVNET tlf. 56 95 01 45
Bornholms Amt Fredningskreds

Topdanmark Ejendom A/S
Borupvang 4
2750 Ballerup

Sko\,_ oMOdtaget I
g Natursty2 ., relsen

OKT. 1998

Damgade 4 A
3700 Rønne

Fax 5695 0245

Åbent 9.00 - 15.00

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

Den 26. oktober 1998
Sag m. 36/1998

+ bilag Deres J.nr.

REb. NR. G2lo5· 00·

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr. m.
133-ae Hovedejerlavet Ibsker, beliggende Aarsdalevej 18, at nedrive et eksiste:.
rende 147 m2 stort udhus samt opføre en 10 m2 stor tilbygning til et eksisterende
redskabsrum, der er sammenbygget med sommerhusbeboelsen på ejendommen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 11. juli 1978 om fredning af arealer ved Nørremark i Ibsker, hvori bl.a.
er bestemt, at fredningsnævnet kan tillade ombygning af, eller tilbygning til eksi-
sterende lovligt opførte helårshuse og fritidshuse, hvorved bygningen i væsentlig
grad ændrer karakter, hvis nævnet skønner, at bygningerne ikke derved får en
mere uheldig indvirkning på landskabet.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse
til udførelse af det forelagte projekt på vilkår, at udhuset nedrives, at den 10 m2

store tilbygning placeres på grunden som skitseret på de indsendte tegninger, og at
tilbygningen opføres i hvidmalet beton som den eksisterende bygning.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

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

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

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



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

F. Schønnemann



'" FREDNINGSNÆVNET
ETREG.UD ~2~b~OO

.~~ 5695 0145\
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Britha og Per Falck
Tingagervej 4
7500 Holstebro

MODTAGET
Skov- og Naturstyrelsen

- 5 DEC. 2001

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPSI0499/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-47

Den 3/12-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til ombygning af eksisterende bebyg-.1 gelse samt opførelse af en 50 m2 stor træterrasse på ejendommen matr.nr. 133 az fusker,
beliggende Aarsdalevej 50. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
11. juli 1978 om fredning af Nørremark i Nexø,der blandt fastsætter:

§ 2. De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. der må således ikke opføres bygninger, skure, boder
eller andre indretninger, og der må ikke foretages ombygninger af eksisterende bygninger.

Fredningsnævnet kan tillade, at der foretages ombygning af eller tilbygning til de eksisterende lovligt
opførte helårshuse og fritidshuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, hvis fred-
ningsnævnet skønner, at bygningerne ikke derved får en mere uheldig indvirkning på landskabet.
Landbrugsbygninger, som overgår til anden anvendelse, herun.der disses beboelsesbygninger , henhø-
rer under denne bestemmelse

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet - herunder opførelse af den 50 m2 store træterrasse - på vilkår, at
ejendommens hønsehus og forlængelsen heraf, hvilke bygninger begge er udført i træ og
belagt med blikplader, samt et skur, der er placeret iden op til ejendommen tilstødende træ-
bevoksning, alle fjernes.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

-SkovQ og.~W~Fseh 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes
J.nr. SN 2001 u I; lIi€ - dl;() I
Akt. nr.:;') ~ Qib-

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.
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før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, Nexø kommune og Bjarne Nielsens Byggeforretning ApS .

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



Bornholms Amt

Fredningsnævnet
Damgade4 a
3700 Rønne

MOdtaget

1 9 OKT. 2001

Retten i Rønne

Teknisk Forvaltning

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

Dato: 18. oktober 2001
Deres ref.:

Vor ref.: 8-70-51-8-405-52/01

• Renovering af beboelse, Aarsdalevej 22, Ibsker

Ved brev af 16.8.2001 har Nexø kommunes tekniske fo;:,;altning for Britha (i~O \
og Per Falck, Holstebro, v/Bjarne Nielsens Byggeforrdr1it~\søgt om tilla-
delse til renovering m.m. af ovennævnte ejendom, matr.nr. 133az, Ibsker.

Det ansøgte forudsætter dispensation fra Amtsrådet og Fredningsnævnet,
idet hele ejendommen er omfattet afNaturbeskyttelseslovens strandbeskyt-
telseslinie og Overfredningsnævnets kendelse af 11.7.1978.

Ejendommen, der ligger ca. 1 km syd for Aarsdale mellem Aarsdalevej og
kysten, er 1,3 ha stor og bebygget med beboelses-/staldbygning og nogle
udhuse.

Hovedhuset renoveres i første omgang kun i stueplan. Der fjernes en terras-
se på 12 m2 ved husets sydfacade og en 3 m2 stor forstuebygning ved nord-
facaden. Staldrummene inddrages til beboelse, som derefter bliver på 121
m2• Der isættes nye vinduer og døre, også i gavltrekanter. Ved husets syd-
øst-hjørne agtes opført en ca. 50 m2 stor, 3,4-3,8 m bred træterrasse med
værn af galvaniseret stål, hævet ca. 0,5-1,5 m over terræn.

Et eksisterende skur og en gammel toiletbygning på i alt ca. 15 m2 fjernes.

Strandbeskyttelseslinien betyder som hovedregel et generelt forbud mod at
foretage ændring i tilstanden. Der kan gives dispensation til tilbygning til
og ombygning af helårshuse, såfremt placering og udformning kan accepte-
res ud fra landskabelige hensyn.

Fredningskendelsen indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

-3~f~dningSnævn~t
for ~X' l) \.. .

TF Landskabsafdelingen
Gerda Kofod
56952124-239
tfglk@bora dk

mailto:tf@bora.dk


• De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således ikke
opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger, og der må ikke
foretages ombygninger af eksisterende bygninger.

• Fredningsnævnet kan tillade, at der foretages ombygning af eller til-
bygning til de eksisterende lovligt opførte helårshuse og fritidshuse,
hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, hvis nævnet
skønner, at bygningerne ikke derved får en mere uheldig indvirkning på
landskabet.

Nexø kommunes Bygningsinspektorat anbefaler sagen godkendt.

Amtsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele dispensation til
renoveringen af huset som ansøgt, men kun til en terrasse på op til 20 m2•

Amtsrådet er sindet at meddele dispensation efter Naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om strandbeskyttelseslinier, hvis Fredningsnævnet meddeler
dispensation.

Sagens bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

<8 a/I~~!I
BIZWesterdehl

udvalgsformand

(Jk~
Poul Veise
iolValtning$ch4ti

•
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J:REDNINGSNÆVNET Tlf. 56950145
av- 00' '\laturstyrelsen Damgade 4a

3700 Rønne
- 2 JAN. 2002 Fax. 5695 0245

BrithaogPerFalckSCANNE~ov-og NaturstyrelsenRE6.Nl ~26:6·co
Tingagervej 4 4i~raldsgade 53
7500 Holstebro 2100 København ø

for Bornholms Amts fredningskreds

;V10dtaget .
:)g Naturst~re/sen

- 3 JAN. 2002

MPS10518/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-47

Den 21/12-2001

Vedlagt fremsendes korrigeret afgørelse vedrørende tilladelse til ombygning af en eksiste-
rende bebyggelse samt opførelse af en 50 m2 stor træterrasse på ejendommen matr. nr.
133-az Ibsker, beliggende Aarsdalevej 22, idet ejendommens adresse fejlagtigt var anført
som Aarsdalevej 50.

~.
sekfetær

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen
Til Deres orientering.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 e /2 I/Y'6 ~ 00/
Akt. ru:. :t lo .



FilEDf41NGSNÆVNET Tlf. 56950145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Britha og Per Falck
Tingagervej 4

. 7500 Holstebro

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPSI0499/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-47

Den 3/12-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til ombygning af eksisterende bebyg-
gelse samt opførelse af en 50 m2 stor træterrasse på ejendommen matr.nr. 133 az Ibsker,
beliggende Aarsdalevej 22. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
11. juli 1978 om fredning af Nørremark iNexø,der blandt fastsætter:

§ 2. De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. der må således ikke opføres bygninger, skure, boder
eller andre indretninger, og der må ikke foretages ombygninger af eksisterende bygninger.

Fredningsnævnet kan tillade, at der foretages ombygning af eller tilbygning til de eksisterende lovligt
opførte helårshuse og fritidshuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, hvis fred-
ningsnævnet skønner, at bygningerne ikke derved får en mere uheldig indvirkning på landskabet.
Landbrugsbygninger, som overgår til anden anvendelse, herunder disses beboelsesbygninger , henhø-
rer under denne bestemmelse

"

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet - herunder opførelse af den 50 m2 store træterrasse - på vilkår, at
ejendommens hønsehus og forlængelsen heraf, hvilke bygninger begge er udført i træ og
belagt med blikplader, samt et skur, der er placeret i den op til ejendommen tilstødende træ-
bevoksning, alle fjernes.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskytte1seslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

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

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

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, Nexø kommune og Bjarne Nielsens Byggeforretning ApS.

F. Schønnemann

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



FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager for Bornholms Regionskom-

Gladsaxe Lærerforening mune
. Damgade 4a

Kolo~leme 3700 Rønne
Buddmge Hovedgade 154 Tlf. 56950145
2860 Søborg Fax. 5695 0245

Modtaget i
Skov. rif! 1\J;:J tIJrFtyrelsen

HER10078/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2003-23.2
Deres j.nr.

- 9 JULI 2003

8. juli 2003

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 133-cc, Ibsker, beliggende Årsdalevej 2,3730 Nexø at nedrive en
eksisterende værelsesfløj og opføre en ny samme sted. Projektet er nærme-
re beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningskendelse
af ll. juli 1978, der blandt andet fastsætter:
"
De fredede arealer må ikke yderligere bebygges ...

Fredningsnævnet kan tillade, at der foretages ombygning af eller tilbygning til de eksiste-
rende lovligt opførte helårshuse og fritidshuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ænd-
rer karakter, hvis fredningsnævnet skønner, at bygningerne ikke derved får en mere uhel-
dig indvirkning på landskabet.

"

Fredningsnævnet har den 11. april 2003 foretaget besigtigelse, hvorunder
fredningsnævnet tilkendegav, at der ikke ville kunne meddeles tilladelse til
projektet i sin daværende udformning.

Gladsaxe Lærerforening, Kolonierne, har efterfølgende ved skrivelse af
22. maj 2003 forelagt fredningsnævnet et revideret projekt.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af det reviderede projekt.

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.

Skov- og Natm'stY1('elsexiL
,J.nr. SN 2001 ~ 12 ( l/f 't - 001)/
Akt. nr. J Z ~ 7W'



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

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

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

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

F. Schønnemann

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

Side 2/2
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FREDNINGSNÆVNET
REG.Nl b 2&::> .00

SCANI~ET
Skov- og Naturstyre1sen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø t .

Modtage I
Skov- og Naturstyrelsen

26 JUNI 2006

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

Hovedmodtager
Britha og Per Falck
Aarsdalevej 22
3730 Nexø

MPSl1354/Sagsbeh. HER
J.m.06.l1.01.01.2006-23.4
Deresj.m.

23. juni 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 133-az Hovedejerlavet Ibsker, beliggende Aarsdalevej 22, at op-
føre en 39 m2 stor carport. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 11. juli 1978, der fastsætter blandt andet:

§2 ... De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. der må således ikke opføres byg-
ninger, skure, boder eller lignende indretninger, og der må ikke foretages ombygninger af
eksisterende bygninger.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der i tilknytning til allerede bestående
landbrug opføres nybygninger eller foretages ombygning af eller tilbygning til eksisteren-
de bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbe-
gyndes, forinden tegninger og planer for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet. ...
Fredningsnævnet kan tillade, at der foretages ombygning af eller tilbygning til de eksiste-
rende lovligt opførte helårshuse og fritidshuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer
karakter, hvis fredningsnævnet skønner, at bygningerne ikke derved får en mere uheldig
indvirkning på landskabet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, her-
under disses beboelsesbygninger, henhører under denne bestemmelse.

Da projektets proportioner og stil vil afvige væsentligt fra ejendommens
øvrige bygningsmasse, finder fredningsnævnet at måtte meddele afslag til
udførelse af det ansøgte projekt.

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.

St\.,,:::, - 111 - .:>:D ~

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

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og Bjarne Nielsens Byggeforretning ApS.

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til genopførelse af parcelhus på matr. nr. 
133-ab Hovedejerlavet Ibsker, beliggende Svenskehavnsvej 1, 3730 Nexø. Projektet er 
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 11. 
juli 1978 om fredning af Nørremark. Fredningens hovedformål er at bevare de fredede arealer 
i deres nuværende tilstand. Det fremgår blandt andet af fredningen, at fredningsnævnet kan 
tillade, at der foretages ombygning eller tilbygning til de eksisterende lovligt opførte 
helårshuse og fritidshuse, hvor bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, hvis frednings-
nævnet ikke skønner, at bygningerne derved får en mere uheldig indvirkning på landskabet. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 19. juni 2013. 
 
Bornholms Regionskommune har oplyst, at man henholder sig til den fremsendte udtalelse, 
idet bemærkes, at arkitekturen for det ansøgte må anses at afvige væsentligt fra, hvad der er 
sædvanligt for huse på det pågældende sted samt på andre lignende steder. Navnlig 
bygningens bredde afviger fra, hvad der er sædvanligt. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at foreningen er enig med regionskommunen i, 
at det ansøgte ikke stemmer overens med sædvanlig byggestil for et område som det 
omhandlede. Såfremt der meddeles tilladelse til det ansøgte, vil foreningen indstille, at der 
stilles krav om, at huset opføres med ”stedtypisk” arkitektur. Såfremt bevoksningen omkring 
huset på et tidspunkt fjernes, vil det ansøgte fremtræde meget synligt for færdsel ad kyststien. 
Bevoksningen i området er ikke sikret som fredskov eller ved fredning. 
 
Den for Friluftsrådet, Bornholm, mødende oplyste, at friluftsrådet er enig i Danmarks 
Naturfredningsforenings betragtninger. Friluftsrådet indstiller, at antallet af vinduer i 
overetagen begrænses, ligesom det er af stor betydning, at den nye ejendoms højde ikke 
overstiger den tidligere ejendoms højde. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 



Der var enighed om, at der ikke kan meddeles tilladelse til det ansøgte, idet fredningsnævnet 
ikke finder, at det ansøgte har en størrelse og udformning, der er sædvanlig for bygninger i 
området, og da det ansøgte i væsentlig grad vil få en uheldig indvirkning på landskabet.  
 
Fredningsnævnet opfordrer ansøgeren til i en eventuel ny ansøgning at ændre projektet, 
således at ejendommen opføres med en smallere bredde end det ansøgte i overensstemmelse 
med byggetraditionen i området samt med færre tagvinduer. Vinduesfladerne bør endvidere 
fremstå typiske for området, ligesom ejendommens højde ikke bør overstige den tidligere 
ejendoms højde. Det må forventes, at fredningsnævnet i forbindelse med en tilladelse til et 
projekt af samme arealstørrelse som hidtil ansøgt vil betinge tilladelsen af, at den 
tilbageværende udtjente længe på ejendommen fjernes.  
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for Natur- og 
Miljøklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og 
lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før 
udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr. Nævnet vil sende 
klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er 
modtaget. 
 
Genpart af denne skrivelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.  
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
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