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KORTBLAD NR. 5333 I

1 : 2000C

MATR.NR.: 337a SOGN Rønne markjorder

AREAL' 0.1 ha

3 EJER' privat ,~

FREDET' Deklaration, lyst 27.1.1939eJ_
o

FORMAL: at bevare udsigten fra landevejen

I N D H O L D : Et nærmere beskrevet areal af matr. nr.

O!t"""J.,bebygges og beplantes på en sådan måde,
",e" fra landevejen forringE;S.

337a må ikke
at udsigten

o
PATALERET statsministeriet, fredningsnævnet for Borru10lms amts

fredningskreds

REG. NR.: K-25--l·



-- ..... ----- .... - .......... ...rl.1J..l.V.

r.~3.tr• aNr. 337 Anmelderens Navn og Bopæl:
el Røn.ne K~)bstads

lI'iCi.rkjorder.
Strandfrednin<3skolilmissionen
Adr. Torvegade 21111 th.

TII\.)Ct L\(S-' 2.7/\
København K.

D E K L A R A T ION
("

"

"I,
['

r
I
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Undertegnede Bjer af Bjendommen l\iatr.Nr. 337a Hønne K0b-
stads lliarkjorder deklarerer herved, at det paa det Deklarationen
vedlu..:ftedeKort mbrmere angivne Areal af forn~vnte Ejendom, som er
begrænset mod Vest og Syd af den private Vej, der fører fra Strand-
vejen til Stranden, mod Nord af Strandvejen og mod øst af den af
Strandfredningskommissionen fastsatte Byggelinien ingensinde maa
bebygges. Paa Arealet maa ejheller plantes paa en saadan Uaade, at
Udsigten fra Strandvejen forringes.

Denne Deklaration bliver at tinglyse og notere som Hæftelse
paa nwvnte detr. l~:c. 337a Rønne Købstads MCirkjorder.

LIed Hensyn til de paa Ejendommen hvilende Byrder og Hwftel-
ser henvises til Bjendomrnens Blad i TinRbogen.

Paataleret tilkommer Statsministeriet og Fredningsn~vnet fOl
Bornholms Amt.

Til Dekrwftelse unJerskrives denne Deklaration for to
Vitterlighedsvidner.

Eøbenhavn, den 21. Jånuar 1939.
P.V.Kofoed

Til Vitterlighed om ægte Underskrift, rigtig Datering og
Udstederens Myndighed:
Navn: c. Kofoed H. Kofoed
Stilling: Toldkontrolør rhv. Bankbestyrer
Bopæl: Esbjerg Valborg Alle 17, Valby.
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Købers

Kreditors 
Bopæl:

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Stempel:	 Cl Kr. ---- Øre.

7•Z/

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder; Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Mr. Nr.-, Ejerlav, Sogn:
(I København Kvarter)

eller (i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Gade og Hus Nr.:
(hvor saadant tindes)

si(42k15°It( Leq,,z;

Akt: Skab bi. Nr.ta'
(Udfyldes af Dommerkontoret)

7.7? .4..

Z servitutdokuMent, lyst 6/5 193$ på Matr. nr. 337 ab. hvorfra matr

nr. 337 al_ senere er udstykket med hartkorn Oi alb.. af Rønne kebst

markjorder udtales følgGnde

Der pålmgges den solgte parcel servitut om, at den ingensinde

må bebygges -og ingensinde beplantes p en sådan måde.: at den frie u

sigt tra, Sondre Landevej ; over havet , herunder mod Onsbmk bugten co

Mod legeten hen mod Predensbore går tabt.

_ /Påtaleretten Med hensyn til overholdelsen af denne Servitut ti

kommer Rønne byr4kd, samt de til enhver tid ymtende ejere af matr.

319 a4 319 h4 319 2,4 337 .,,E4 oe 337 11 af Rønne købstads markjerder,“

ter at der mellemUatrfredningsnmvnet for ornholms amtsrå

kreds-og byrådet er truffet aftale oml,. at den bytUet i henhold ti3

foranstående servitutilkommende påtaleret overdregoe til Naturfred/

nagVnet-. rkender undertegnede ejer at matr. nr. 337 /1:, direktør.

fører Thorkil Lund herve&. at serTiltutten fremtidig undergives p4tt

ret at Naturfredningsnmvnet for Bornholms amtsrådekreds Således a.

servitutten samtidig undergives naturfredningslovens regler.

Det er dog en betingelse, at der ikke af nævnet indgives poli

meldelee angående en føreliggende overtrmdelse af den trufne ordni

Jensen & Kleldskov, AIS, København.

Hestillings-
Formular

D



§	 10°

§	 „
§	 „
Ialt
Kroner,

fin end en måned er frittbet efter ø't naWnet'~ 4enledt;

ø jez,nea opnrimrk8out4d på overtrædelsen,

R ø 1% n e," den /7 marts 1950,*

Indført i Dagbogen for Retskreds

Nr. 25 _Rønne Købstad m. v. den

2 2 MTS.1950	 19

Eyst.
• /1Tingbog: Bd.	 3)

Akt: Skab	 Nr. V

Genpc;-:.`J.,:s ir,;igliglted bekræftes.



"7 ‹,.1d,
Akt: Skab	 Nr.

(Udfyldes	 Dommerkontoret)

Købers

	
Bopæl:

Kreditors

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategninger m. m: (vedr. fast Ejendom).

/dir. Nr., Ejerlav, Sogn: I / 7 ja.,(
København Kvarter)

eller (i de senderjydske Lands-

dele)	

44,4-14

 Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
Gade og Hus Nr.:

(hvor maden( lindes)

Stempel:	 Kr.	 Cire.

DZZARA,	 o

I se/vit.-11w~ lyst 6/5 1938 p matz., nr.. 337 ab. /).NrOi°~-

fra matr. nr. 337 al senere er udstykket med hartkorn (>1 all) . - af

Rønne købstads markjorder; udtale$ fslgendet

"Iler PålMggee den solgte paroel servitut om, at den ingensin-

de må bebyges eg ingensinde beplantes på en sådan m/4de, at den

frie udsigt fra Søndre Landevej over havet-.herunder mod Onsbmk

bugten og mod kysten hen mod Fredensborg - går tabt.

Påtaleretten med hensyn til overholdelsen af denne servitut

tilkommer Rønne byråd samt de til enhver tia werende ejere af matr.

nr. 319	 319 b. 319 t/p 537 e og 337 u af Rønne købstads markjor-

derÖ

Zfter at der mellem Naturfredningsnmvnet for Bornholms amts

rådskreds og byrådet er truffet aftale om at den byrådet i h$11-

hold til foranstående Se,evitut tilkommende påtaleret.overdrages til

Naturfredningsnmvnet anerkender undertegnede ejer af matr	 337

41. enkefra Dorthea Jacobsen, herved, at servitutten fremtidig

under ves Påtaleret af NaturfredningenMvnet for 3o3 olme amtS..

rådekreds således, at servitutten saMtidig -andergives naturfred.»

opel tivens regler.
Formulsr

D Jensen & Kieldskov, AIS, København.



lait Kr. t
Krohg

Det et dog ell betingelse, at der ikke af nmvnot indgives politi.

anmeldelse angående en foreliggende avertrmdelee af den trufne

ordning d tør end en måned er forløbet etter at nævnet har henledt

e Jernes opmærksomhed , på Overtrædelsen.

Rønne D den 4. iste 195o*

Indført i Dagbogen for Retskreds

-Nr. 25 Rønne Købstad m. v. den

22 MTS . 1950	 19

Zyst.

Tingbog: Bd.	
, llt s. 3/9

_AU: Skab 9.	 Nr. >#.9
■

Genpar"cns Rigfighe bekræftes.



5-,7y
Justitsministeriets Gen partpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til

Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Akt: Skab 	 Ni.1
(Udfyldes af mmerkontoret)

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:	 j7(1 København Kvarter)
eller (i de sønderjydske Lands-
dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Købers }
Bopæl:

Kreditors

.‘""i"."1.4•■•••

Gade og Hus Nr.:
(hvor student flndee)

Anmelderens Njavn og .Bo æl (Kontor):

DZICLARAT ON

eervitutdokument, lyet 6/5 1936 på matt af:

Rønne købstads markjorder, udtales følgende:

"Der pUmgges den solgte. parcel servitut anno. at åer ingen,

Pinde Ø4 bebygges og ingensinde beplantes på en sådan mådep, at

den frie udaigt fra Søndre Landevej over 'havet -»herunder m d

~bæk bugten og mod kysten hen modredensborg, går. tabt4

Påtaleretten ind hensyn til Overholdelsen af denne Servitut

tilkommer Rønne byråd samt de til enhver tid vwrende ejere t

matr. nr4 319 a, 319 b, 319 	 337 a og 337 11 at Rønne købstads

meirkjerder."

Efter at der mellem RaturfredningsnnVnet før Dothholms amts-

rAdSkrede og byrådet er truffet aftale om, at den byrådet I hen-

hold til foranstående servitut ti/koende påtaleret overdrages

til Naturtredningen~net , anerkender undertegnede ejer af matr.

nr.-337 ad , købmand Svend Aage Silleheved. '1.erved, at servitutten

fremtidig undergives Påtaleret af naturfredningsnwvnet for børn-

holms amterådskreds således, at servitutten 6amtidig undergives

naturftedningel oVens regler,.

tiet er 40g en betingelse , at dør ikke af nævnet indgives poli.

tianmeldslee angående en fereliggende overtrædelse at den trufne

#dning, tør end en Måned er ferlebet efter at moVnet hat henledt

Formular

D Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

•



§	 DP

§ 14L

sS 14.1 „ Z

Talt Kr.

Kroner z . .n7Y-c

ejernes opmærksomhed $ overtrædelsen.

ø n n	 den »Arte 1950*

Indført i Dagbogen for Retskreds

Nr. , 25 Rønne Købstad ni. v. den

22 MTS 1950	 19

Eysi
Tilizigb.og: Bd.	 I	 Å 3 <"/-

Akt: Skab q. • Ak

Genpartens Rigtighed be æftes.



.Akt: Skab PNr.
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Købers
*

Kreditors Bopæl •

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

5-62.3

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

337 ao af

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:	 (.717,,td,
(1 København Kvarter)

eller (i de sønderjydske Lands-
dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Gade og Hus Nr.:
(hvor em:tant findes)

Stempel:	 Kr.	 Øre.

I servitutdokument, lyet q5 1938 på matr-, nr

onne købstads mirkjerdørtt udtales følgende:

"der pålægges den solgte parcel servitut am, at der ingen-

sinde må bebyggeS og: ingensinde beplantes på en sådan måde., at

den frie ngsi; t fra Søndre Landevej øver havet herunder mod

OnsbMk bugten og mod kysten hen Med Fredensborg går tabt.

tåtalers teen Med hensyn til overholdelsen af denne servitut

tilkommer Rønne byråd eamt de .tid: enhver tid værende ejere af matr,

nr. 319 at. 319 b. 319	 537 e og 337 u af Rønne købstads markjor-

der."

efter at ,der Mellem Zaturfrednings nævnet for ør ølris amts-

rådekreds og byrådet er truffet aftale om, at den byrådet i henhold

til foranstående servitut tilkommende påtaleret overdragee til Na...

turfredningenævnet anerkender undertegnede ujk,, r- af tr. nr.337 ao.

frU. Andrea 'Mogensen, få Suoh, herved, at servitutten fremtidig under-

gives påtaleret af naturfredningenwne t for Bornholms amtsråd9kred9

aåledes, at servitutten samtidig undergives naturfredningslovens reg-

ler.

Det er dog en betingelse at der ikke cf nwvnet indgives poli.

Bestillings-
Formular

D

tianmeldelse angående -en foreliggende oVertrædelse af den trufne ord-

ning, fer end en måned er forløbet, efter at nmvnet har henledt ejers
Jensen &— Kieldekov, AIS, København.



•
Genpartc,-2.: 	 b rceftes,

GplzwkSotahed. $ overt~sen.-

ø n ri e t den /c( marta 1,95o.

Ø Kro

§
141- ;;

X14?„ • —

Indført i Dagbogen for Retskreds

Fr. 25 Rønne Købstad tn. v. den

22 MTS.1950	 19	 °

lait Kr. ,e	 Lyst.
Kroner h /7.-77-c,

Tingbog: Bd.

Akt: Skab

DL 3 Vio

7(7-- Ny.„ S-31i

•



DISPENSATIONER>

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



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommrrkontoret i Rønne

e:mgadr 4A. 3700 Rønne, tlf. (03) 95 0145

REG. NR. 6 Y Y
le/lO':':'v -,".--'l.".

•
•

•e

Saf!. nI

Den
2 6 MRS. '982

Renr.e kommune
Teknisk forvaltning
Landemærket 26
3700 Rønne.

C._r·~:-, - - :'1 Fredningsstyrelsen
til unc,';" , :.:r: Modtaget r tredningsstvrelsøn
D.t .. 1L_.-t_~ .• t..

J. nI"!

+ 4 bilag •
? g Mt,'-: 1982

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til,
at der i forbindelse med anlæg af cykelsti langs sydsiden af

Stl~dvejen ved Leraøvej i Rønne over en str.æknlng af 300 m:op-
SL:?tteset 1,2 m højt trådhegn over en strækning af 14 m og opstil-
les 3 stk. 8 m høje lysmaster.

Det fremgår af sagen, at en del af strækningen er omfattet
af deklarationer, tinglyst den 27. januar 1939 og 22. marts 1950
med blandt andre fredningsnævnet som påtaleberettiget.

Ifølge deklarationerne må arealet ikke bebygges eller be-
plantes således, at den fri udsigt fra Strandvejen til havet for-
ringes eller går tabt.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler !rednings-
n3vnet tilladelse til opstilling af lysmasterne og til opsætning
af et 1,2 m højt hegn. Efter aftale med Rønne kommune udføres heg-
net af træstolper med overligger og mellemligger af træ og uden
trådvæv.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Ama1iegade 13, 1256 København K. af Ydl-
jøministeriet, Bornholms amtsråd, DanmQrks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige omstæn-
digheder forlænges. En tilladelse kan ikke u~~yttes før uQløbet af
klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes,
medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der event'..lelt kræves tilla-
delse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

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

sLorentzen \-1 '-', \.



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Pernille og Søren Kofoed Weeke 
Østbanegade 17, 2.tv.  
2100 København Ø 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 23. august 2022 ansøgt om tilladelse til at opføre et 
sommerhus på 140m2 på ejendommen matr.nr. 337ak, Rønne Markjorder, beliggende 
Lersøvej 1, 3700 Rønne. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er oprindeligt udstykket fra matr.nr. 337a, Rønne Markjorder, hvor der den 27. 
januar 1939 er tinglyst en deklaration om udsigt fra Strandvejen. Deklarationen fastsætter 
blandt andet:  
”… 

Undertegnede Ejer af Ejendommen Matr.Nr. 337a, Rønne Købstads Markjorder 

deklarerer herved, at det paa Deklarationen vedhæftede Kort nærmere angivne Areal af 

fornævnte Ejendom, som er begrænset mod Vest og Syd af den private Vej, der fører fra 

Strandvejen til Stranden, mod Nord af Strandvejen og mod Øst af den af 

Strandfredningskommissionen fastsatte Byggelinien ingensinde maa bebygges. Paa 

Arealet maa ejheller plantes paa en saadan maade, at Udsigten fra Strandvejen 

forringes. 

…”  

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-24-2022  
Den 26. september 2022 



Deklarationen indeholder følgende kortskitse: 
 

  
 
På tilstødende matrikelnumre er i 1938 tinglyst tilsvarende deklaration. Af de tinglyste 
dokumenter fremgår ikke, hvorfor matr.nr. 337a, Rønne Markjorder ikke var medtaget i 
deklarationen vedrørende de tilstødende matrikelnumre. 
    
Dele af ansøgernes projekterede sommerhus (ca. 11 m) ønskes placeret ind over det areal, 
som udsigtsfredningen i deklarationen fra 1939 angår.   
 
Ved udstykning og salg i 1942 af matr.nr. 337ak, Rønne Markjorder fra matr.nr. 337a, Rønne 
Markjorder, er deklarationen ikke blevet tinglyst på matr.nr. 337ak, Rønne Markjorder.  
 
I forbindelse med fredningsnævnets godkendelse den 19. maj 1969 af opførelsen af et som-
merhus med carport på matr.nr. 337ak, Rønne Markjorder, har fredningsnævnet til Rønne 
kommune skrevet blandt andet: 
”… 

Da matr. nr. 337 ak ved skøde lyst 9. 7. 1942 fra O. H. V. Koefoed til fru Dagny 

Espersen blev udstykket, blev nævnte servitut af en eller anden grund – formentlig ved 

en fejl fra tinglysningsdommerens side – ikke overført til tingbogsbladet for matr.nr. 

337 ak. 

Servitutten forbød bebyggelse og udsigtshindrende beplantning og svarer efter 

sit indhold til en servitut, der i 1938 er tinglyst på naboejendommen mod vest, matr.nr. 

337 ab. 

Man nødes til at tage forbehold om ved retsag eller gennem fredningssag at 

søge genindført den bortfaldne servitut, […] Rønne byråd har interesseret sig for disse 

udsigtsservitutter. Man skal derfor forespørge om byrådet nu er interesseret i, at der 

forsøges en genoprettelse af servitutten på matr.nr. 337 ak. 
…” 
 



Ved brev af 30. juni 1969 har Rønne kommune meddelt fredningsnævnet, at byrådet ikke 
ønsker servitutten genoprettet.  
 
I forbindelse med anlæg af en cykelsti langs Strandvejen har fredningsnævnet den 26. marts 
1982 meddelt tilladelse til opsætning af lysmaster og træhegn over en 300 m lang strækning 
langs sydsiden af Strandvejen ved Lersøvej for så vidt angår den del af strækningen, der er 
omfattet af udsigtsdeklarationer, tinglyst den 27. januar 1939 og 22. marts 1950.   
 
På ejendommen har daværende ejer den 10. september 1974 ladet tinglyse en deklaration, der 
fastsætter, at et begrænset areal af ejendommen mod vest ikke må bebygges. Deklarationen 
tillægger fredningsnævnet påtaleret. Ansøgernes projekterede sommerhus berører ikke arealer 
omfattet af denne deklaration. 
 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed om Natura 2000 og Bilag IV-arter 
oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærme-
ste Natura 2000-område (nr. 252 Adler Grund og Rønne Banke) ligger på havet i en afstand af 
ca. 500m. Det nærmeste Natura 2000-område på land (nr. 187 – Kystskrænter ved Arnager 
Bugt) ligger i en afstand ad 3,5km fra det ansøgte. Det er kommunens vurdering, at det ansøg-
te ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et 
Natura 2000-område væsentligt. 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 6. september 2022 henvist til korrespondance mellem Miljøsty-
relsen og tilsynsmyndigheden om fredningsgrænserne på arealinformationen på Danmarks 
Miljøportal og har i øvrigt oplyst, at sagen synes fuldt oplyst, og at ansøgningen ikke giver 
Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har anført, at forudsat udsigtsdeklarationen 
fra 1939 fortsat hviler på ansøgernes ejendom, bør et sommerhus opføres inden for det i 
deklarationen skitserede byggefelt. 
 
Fredningsnævnet har den 15. september 2022 foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
ad. 1939-deklarationen:  
Uanset ansøgernes kendskab til, at deklarationen fra 1939 oprindeligt også har omfattet den 
del af matr.nr. 337a, Rønne Markjorder, som efter udstykning i 1942 har udgjort matr. nr. 
337ak, Rønne Markjorder, der nu ejes af ansøgerne, finder fredningsnævnet efter en samlet 
vurdering af usikkerheden omkring deklarationens tinglysningsforhold og særligt oplysningen 
om, at fredningsnævnet i 1969 har anset deklarationen for bortfaldet for så vidt angår matr.nr. 
337ak, Rønne Markjorder, at deklarationen må anses for bortfaldet for så vidt angår denne 
ejendom. Det kan ikke gøre nogen forskel heri, at fredningsnævnet senere i en afgørelse fra 
1982 henviser til deklarationen.     
 
ad. 1974-deklarationen: 
Deklarationen, som daværende ejer har ladet lyse på ejendommen, må anses for en frivillig 
deklaration. Adgangen til at oprette sådanne deklarationer med kompetence for frednings-
nævnene blev afskaffet i 1969. Deklarationen er oprettet i 1974 og kan derfor ikke anses for 
en deklaration med kompetence for fredningsnævnet. Der henvises i øvrigt til Overfrednings-
nævnet Orienterer nr. 390 fra november 1987.   



Som følge af det ovenfor anførte er ansøgernes ejendom matr.nr. 337ak, Rønne Markjorder, 
ikke omfattet af fredningsbestemmelser med kompetence for fredningsnævnet, hvorfor en 
dispensation fra fredningsnævnet til opførelse af det projekterede sommerhus er unødvendig. 
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-
sten til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

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

afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

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

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

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

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

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

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

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

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

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

Henrik Engell Rhod 
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