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DEKLARATIONER>
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••

••

1.:'

I,

REG. NR. tOCJ A

AFSKRIFT

Dekla.ation

Undertegnede

Hoteleier Mathias Johannes Schou, der idag er bleven tilskødet Parcellen Matr.No. lah af H2mmersholm i Allinge Landsogn, fredlyser herved under Nationalmuseets

2' Afdeling paa Statens Vegne denne bemeldte min

Eiendom, saaledes at jeg og alle efterfølgende
~

Eiere er pligtig til at over-

holde følgende Bestemmelser:

<::,>

l.
Den nævnte EiendoillsAreal skal ~estandig holdes samlet under en Eier,
saa at Udstyknj~

ingensinde maa finde Sted af nogen Del af den, være sig ved

Salg, Magelæg, Gave, Testamente

eller paa anden f'laade.

Skulde Eiendonnen blive sammenlagt med noeen anden Eienclom, skulde
samtlige de i denne Deklaration

fastsatte Bestem~elser

gjælde for den samlede

Eiendom.
2.
Jeg forbeholder

mig og efterfølgende

og drive den Pensicnatsvirksomhed,

Eiere Ret til fremdeles at udøve

der hidtil har fundet Sted paa Eiendom-

men, dog saaledes at de llustående Bygninger

til Pensionat og Beboelse ikke

i nogen Henseende ved Ombygning maa gjøres høiere eller udvides, og der i~k8
heller maa opfares flere eller større By~ninger

til ovennævnte Brug paa den

nu bebyggede Gr~~d. Fremdeles maa der ikke paa nogen Del af Eiendommen

•

res Hoteller, Pensionater,
de eller overhovedet

Hospitaler,

Bygninger,

delse, f.Ex. Ateliers.

Sanatorier,

Rey~eationshjem

bestemte til Beboelse-eller

opfø-

og lignen-

lignende Anven-

Ikke heller maa her anlægges Fabrikker

eller øves no-

gen Art a.f industriel VirksoIT'_hed,herunder Stenbrud.

3.
Eiendummcn

skal stedse bevares i d~nsk Besiddelse

eller paa nogen Maade overdrages
Tilliggende,

._

••

__

......

w

~_~

..

til Udlændinge.

der ikke ere UJLder Avlsdrift,

_II_--- ..- .........
........
---- __
o

.;

..

"'T'....~-

..

j:'

." - ... -~-

. -

-~--·

..

...__~r··

f'

..

-

og må ikke sælges

De Dele af Eiendommens

skulde fremdeles og bostandig

...

-

_._-_._-

•• -
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........- -'---
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2.

henligge med Lyn~ o~ Krat som nu. 4.
4

De i denne Deklaration

ommeldte Bestemmelser

s~~lle gjælde for bestan-

dig og kunne ikke hæves. Saafremt mogen af dem desuagtet enten af mig eller
efterfølgende

•

•

Eiere skulde blive mi~ligholdte,

er jeg eller vedkommende

ef-

terfølgende Eiere af Eiendommen pligtig til paa Anfordring at betale i Bøde
til Nationalmusæets 2den Afdeling et Eclab af 30000 Kroner, skriver'Tredive
Tusinde Kroner, og endvidere til Statskassen
Paataleret

et ligesaa stort Beløb. --

tilkommer den danske Stat, Nationalmusæet

svarende senere Institution,

Foreningen

eller den hertil

"Bornholri" eller enhver anden dansk

Forening med lignende Formaal som denne.

5.
Denne Deklaration

vil være at thiDRlæse 0R notere som servitutstiften-

de for Eiendorr:menf Jod Prioritet
Den her omhandlede
Approbation

forud for al Pante,g;,iæld.

Parcel Matr.No lah er ved Landbrugsministeriets

af 22' Juli 1908 fraskilt Matr NO lb og sky~dsat for Hartkorn

7 Skpr l Fdkr

2t Alb.

Der paahviler Hammersholms
udstykket, Deklaration
Til Bekræftelse

Rovedlod,

.

hvorfra Matr.N

om Fredskovsforpligtelse.
med min Underskrift

Thorvald Kofoed
ulæseligt navn

b

i sin Tid er

i tvende Vitterlighedsvideners

1908.
M. Schou

Til Vitterlighed:

l

-

Overværelse.
Udstedt i Allinge 21. December

o

~, ,

•

;

•

,
KORTBLAD
MATR. NR.:

lah

AREAL

11,3 ha.

EJER'

Staten.

'FREDET

•

NR.

5033

SOGN

Deklaration,

1: 20000
Hammersholmgaard

under

Allinge-San~vig

jorder

l. 11.1.1909.

o

FORMAL:

Æstetisk fredning.

INDHOLD

Forbud
hver

mod udstykning,

art samt

anlæg

Ret til at drive
Ejendommen

skal

yderligere

bebyggelse

af

en-

af fabrikker.

pensionatsvirksomhed.
bevares

i dansk

De arealer, der ik.~e er under
ge med ly"~ og krat.

besiddelse.

avlsdrift,

skal henlig-

o

rcePATALERET
REG. NR.:

Den danske Stat, Nationalmuseet
eller den hertil svarende senere institution,
:Foreningen nBornholæll
eller
enhver anden dansk forening med lignende fo~ål som
K

22 - 21

denne.

•

-

••

11.\..

-.....

II

•
I

•
I
KORTBLAD

NR.

MATR.NR.:

SOGN

AREAL

•

1 2000

5033.

Ha~ershus Slotslyng under
Allinge-Sandvig jorder

EJER

Staten.

FREDET

Skøde, lyst servitutstiftende den 15.6.1908.

o

FORMAL:

Æstetisk

INDHOLD

Forbud mod bortsalg af parceller,
etablering
af sten'rcerker o.l.

og rekreativ

fredning.

Der skal være fri adgang
Ejeren

mod bebyggelse

for publikuo

skal anlæ~ge og vedligeholde

på hele ejendommen.
stier.

o

PATALERET

Interessentskabet

lIHam..:::J.ershus
Slotslyngll

(efter oplcsrring: Allinge-Gud~jem kommune)

REG. NR.:

K

22 - 2

og mod

Kt\J. nit ooou. u

•

Fredningsnævnet
for
Bornholms amts fredningskreds

Sag nr,

Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tit, 53 9501

Den

45

83/1992

I

'Jlodr30et I
Skov- og NaturstVrelsen

- 8 JAN. 1993

"j;

. J/1'IN . ;9Q~
V'J

Nina Kjær
Hammershusvej 81
Sandvig
3770 Allinge.

GENPART til, Skovtil underretning,
D. h. t. Deres skr. af

og Naturstyrelsen

J.nr.
+

bilag.

Overfor
fredningsnævnet
har De ansøgt om tilladelse til at opføre
en 32 m2 stor tilbygning til det eksisterende køkken på Hotel Hammersø,
matr. nr. l-a Allinge-Sandvig
markjorder,
beliggende
Hammershusvej 86.

e

Det er under sagen oplyst, at hotellets køkken ligger i kælderplan,
og at en udvidelse af køkkenet er nødvendiggjort
af levnedsmiddelkontrollens
påbud om ændrede køkkenfaciliteter
inden 1. maj 1993,
idet det eksisterende køkken ikke har den foreskrevne
loftshøjde.
Køkkenet agtes udvidet med 32 m2 under den eksisterende
restaurant
ved opmuring og isætning af døre og vinduer mellem de eksisterende
murpiller under stueetagens facade. De har overfor
fredningsnænvet
oplyst,
at der herefter ikke er planer om yderligere udbygning
af
hotellet.
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af naturbeskytt~lseslovens
bestemmelser om søbyggelinie og skovbyggelinie,
samt af
deklarationer
lyst den 3. december 1969 og 14. april 1972, h~ori
henholdsvis er bestemt, at ejendommen ikke yderligere må bebygges,
og at der ikke må finde ombygninger sted, hvorved
det udnyttede
etageareal forøges.
Det fremgår endvidere, at fredningsnævnet
i flere tidligere
sager
om udbygning af hotellet senest ved skrivelse af 25. marts 1991 har
tilkendegivet,
at tilladelse til yderligere t~lbygning ikke kunne
forventes meddelt.
Bornholms

.....

~ "ol'

Amt har ved skrivelse

•

,. \ ~ \,\.\ ~ -O 6 C> ~

_t.

Kl

ror

bo

"l.

af 29. september

1992 meddelt

til.

iL
I

t

i

C.

I

I

~f-f

l
ladeise

til

projektet

søbyggelinie
Efter
fra

omstændighederne'

og 14. april
samme

rende

meddeler

deklarationer
1972 til

stil

facade

hotellet

naturbeskyttelseslovens

bestemmelser

om

og skovbyggelinie.

de nævnte

des

efter

tinglyst

den ansøgte

på vinduer
med

herved

henholdsvis

bebyggelse

og samme

i kælderniveau.

i strid

fredningsnævnet

deklarationerne

3. december

på vilkår,

vindueshøjde

Tilladelse

dispensation
at der

som i den

til yderligere
kan herefter

1969
hol-

eksiste-

udbygning

ikke

af

forventes

meddelt.
Nævnets
Efter

afgørelse
lov

såfremt

om naturbeskyttelse

den ikke

Afgørelsen
for

er enstemmig.

er udnyttet

kan efter

Naturklagenævnet

ningsforening
interesse
Klage

§ 66

inden

stk.

2

bortfalder

3 år fra dens

lov om naturbeskyttelse
af offentlige

og lokale

foreninger

meddelelse.

§ 78

myndigheder,
og lignende

tilladelsen,

stk.

2 indbringes

Danmarks
som

har

Naturfreden væsent~ig

i afgørelsen.

~ndgives

skriftligt

til

fredningsnævnet,

den

dag,

Damgade

4

A,

3700

er meddelt.

En

til-

Er klage

ret-

Rønne.
Klagefristen

tt

ladelse
tidig

er 4 uger

må ikke

fra

Genpart
Bornholms

andre

afgørelsen

udløbet

af klagefristen.

ikke

udnyttes,

medmindre

Naturkla-

andet.

henledes

på,

myndigheder

af denne
Amt,

før

kan tilladelsen

bestemmer

Opmærksomheden
delse

udnyttes

indgivet,

genævnet

fra

skrivelse

Danmarks

at der
til

eventuelt

udførelsen

er sendt

til

Lorentzen

kræves

tilla-

af projektet.
Skov-

Naturfredningsforening

kommune.

tillige

og

Naturstyrelsen,

og

Allinge-Gudhjem

00000.07

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00000.07
Dispensationer i perioden:

28-02-2007

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

SCANNET,.

Hovedmodtager
Geologisk Institut
Københavns Universitet
Michael Houmark-Nielsen
Østervoldgade 10
1350 København K

vI Dommeren på Bornholm
Damgade4A
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245
bornholm@domstol.dk
www.domstol.dk/bornholm

OOOOOlOl/Sagsbeh.
HER
J.nr. 8902-1.2007.1.2
Vedr.

Modtaget i
Skov. og NaturstyreJser

- 1 MRS. 2007
28. februar 2007

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til udtagning af bjergartsprøver fra det bornholmske grundfjeld i området syd for NaturBornholm (omkring Hadeborg Bakke), omkring Hammerknuden (området mellem fyret på Hammerknuden og Hammersø umiddelbart nord for den lille
inddæmmedesø, samt på Slamrebjerg. Projektet er nærmere beskrevet i det
materiale, der er sendt til fredningsnævnet.
Det fremgår af sagen, at projektet skal søge at afdække blandt andet, hvornår vandreblokke og andre kæmpesteni Danmark smeltede ud af den skandinaviske indlandsis, ligesom projektet skal søge at afdække, hvornår indlandsisen sidste gang forlod Bornholm.
Kulturarvsstyrelsen har meddelt tilladelse til, at der tages prøver fra enkelte af de fredede sagnsten. Dog foreslår kulturarvsstyrelsen, at prøver såvidt muligt udtages fra andre sten end sagnsten.
Bornholms Regionskommune har telefonisk anbefalet, at ansøgningen imødekommes, dog således, at prøverne såvidt muligt udtages fra andre sten!
formationer end sagnsten.
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet i det omfang de pågældende områder,
hvorfra prøverne udtages, måtte være omfattet af fredningsbestemmelser.
Det er et vilkår for tilladelsen, at prøverne først udtages efter nærmere aftale med de berørte lodsejere, samt at prøver fra sagnsten først udtages efter tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen og Bornholms Regionskommune,
Teknik og Miljø.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5
i bekendtgørelse nr. 1173 af 20. november 2004 om forretningsorden for
fredningsnævn.

S1'v~ - )21 ......:J':>J <OLj

So

Side 2/2

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

såfremt

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Klage indsendes til fredningsnævnet for Bornholm, Damgade 4A, 3700
Rønne.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen
ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende
Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra
andre myndigheder til udførelsen af projektet.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, Miljøcenter Roskilde og Danmarks Naturfredningsforening

Hemik Engell Rhod

Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen
Til orientering

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM
Naturstyrelsen
Rømersdal
Ekkodalsvejen
3720 Aakirkeby

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
2
J.nr. FN 17/2012
Den 3. december 2012

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tidsbegrænset dispensation til etablering af skurby
ved Hammershus på matr.nr. 1-a Slotslyngen, AllingeSandvig Jorder. Projektet er nærmere
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.
Formanden for fredningsnævnet har vurderet, at der kan træffes afgørelse i nærværende
dispensationssag ved en formandsbeslutning, jf. Forretningsorden for fredningsnævn § 10,
stk. 5, jf. Naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 10.
Bornholms Regionskommune har anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte.
Naturstyrelsen Roskilde har ved fremsendelsen bemærket, at Kulturstyrelsen den 29. oktober
2012 har meddelt dispensation fra museumsloven til etablering af skurbyen, ligesom
Naturstyrelsen den 15. november 2012 har meddelt en tidsbegrænset dispensation til den 31.
december 2016 fra strandbeskyttelseslinjen.
Henset til ansøgningens formål og karakter, herunder at der alene er tale om opsætning af
arbejdsskure for en tidsbegrænset periode, finder formanden, at der kan meddeles en
tidsbegrænset dispensation til den 31. december 2016 til at opføre den i ansøgningen anførte
skurby, på det i ansøgning anførte sted.
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet.
Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år fra dens meddelelse.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for Natur- og
Miljøklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før
udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr. for privatpersoner og
3.000 kr. for øvrige, herunder virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder.
Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra
fredningsnævnet. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før
gebyret er modtaget.
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre
myndigheder til udførelsen af projektet.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Natur og
Miljø, Naturstyrelsen Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk
Ornitologisk Forening.

Henrik Engell Rhod

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen
Rømersdal
Ekkodalsvejen 2
3720 Aakirkeby

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-15-2018
Den 24. juli 2018

Overfor fredningsnævnet er der den 20. juni 2018 ansøgt om tilladelse til at etablere et
permanent elskab på 3,20 m (længde) x 0,6 m (dybde) og 1,5 m (højde) på ejendommen
matr.nr. 1-ah, Hammersholm, Allinge Sandvig Jorder beliggende ved stiarealet, der fører til
Hammershus. Projektet og dets placering er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til
fredningsnævnet.
Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Ejendommen er omfattet af en deklaration af 15. marts 1907, hvoraf fremgår blandt andet:
”…

…”

Det fremgår af sagen, at projektet skal erstatte en midlertidig eltavle og gøre det muligt fortsat
at varetage vedligeholdelsesopgaver på Hammershus.
Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Bornholm har
ikke udtalt sig imod projektet.
Miljøstyrelsen har vurderet, at deklarationens formål er en generel beskyttelse af området.
Deklarationen indeholder ikke bestemmelser, der direkte hindrer opsætning af faciliteter som
det ansøgte.
Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 184,
Hammeren og Slotslyngen (habitatområde nr. 160). Projektet vurderes ikke at ville medføre
væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der
fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet som ansøgt.
Fredningsnævnet lægger navnlig vægt på, at projektet skal understøtte den fortsatte vedligeholdelse på Hammershus.
Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, da projektet, som ansøgningen
angår, skønnes at være af underordnet betydning i forhold til den omhandlede
fredningsdeklarations formål, jf. § 10, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2016 om
forretningsorden for fredningsnævn.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen 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 fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:


Adressaten for afgørelsen,








ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og
organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort
i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1.
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage,
eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

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

