01858.04

Afgørelser - Reg. nr.: 01858.04
Fredningen vedrører:

Ny Kirke, Nyker Kirke

Domme

la ksations komm iss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

21-12-1953, 23-04-1952,
23-04-1953

FREDNINGSNÆVNET>
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ArSERI"

.tr.

111'. 4& I'yker8081'

ø•• t.

St••pel- o, ,.byæfrl

leT nr. 140-19'7.
Unaertegnede .. nich.aarld tor I1ker .o,n erklm ... 81g .11111 tl1.
8011

ejer at mats.-.nr. 4a o, :5b at IfJkeJ: •••

.. tr.

nr.frede~

Arealet

a' 1&4•• , areal a1 •• tte

for at alkre den fri beliggenhed af B1 kirke.

b•• kr!.v •• 841.4es"

tor klrken.

1) Præstegårdahav •• v•• t 0l afd" •• t

2) En 100 • \)1'.4

bramme lang. .,••14en at v'3en 8y4 tor kltk~n tra præat.,lrd.. 1a4tll '0
•• tter v.jens drejning _Od ø,yd. ,) Gren.v.ret veat tor kir••••• ) At

..tr. nr. 'bI- nele area16t.
P.re4ft1ngen har felgende

omfang.

Arealerne ml ikke beb7&8øa .ller b.plantes ••4 u4.1&t ••4e~a4.
beplantft1ft&. 11«e.o. der heller ikke

'1

.ator.tat1oner. tel.fonre.

_sals

•• ted.r,

arealerne al ønbr1nl.' tr

pl

o. ,.1.irat ... ter o, lien.nde

yogne til beboelfJe eller

eller

.,..t

fo.-

eta-

opbevar1nc af r ••• kah~

..

bring.8 ..4d1Dier, affald.tynger eller li.nende akønbedetoret7rrøft4. , ..
•tand•• Der mi 1 det hel. ikke toretacea endringer 1.den au b•• ~åta4. ~il.
~

.tea4, der kan virke .t....nde eller·h1ndrende
kirken.

Sllemge matr. nr.

for uds1.lten til ell •• tr.

4& adIlUlletrer •• at de ldrkellge

1l7ft41Cb.4•••

'..atter klrkeraill1ater1et do& efter indhentet erklær1JJi tra treWDC8aYn-

.

et ~J.r.l.e

01\

.,plac.rl~ at b7gnlnael"

pi

PN.t'B4rd.~or4.no, tllllce

"

I

"

•• ~.l'f'~ b,,",plan.~ fol' 4188e,

,

dritten at præet,sArdenø

~o:r-

T14,blplqer~. 8kIJ. b'tlf~t•• tU

~ord.r, tl1 brug tor pra.~en eller 1 •• t hele

akal tjene kirkelige forsål. SAl.Dg' den til preeteeabe.et hereat. bave

e ..4 clr4iJpla4.

8allt 4an 481 at p:nøst.gård.ae

areal. 4er 11e~'l":1 WI144elb81

t11kn1tn1ng hertil, a4mln1etreres at de kirkelige ~nd1&heder.

t~fte~

klrkem1n1ater1et afgørelse om Dyplaeertbi at Ptæ.te~;rden. bygninger herZ;PIAl".

under tillige aelve byggeplanen

I.at 111bygninger

a.y. oc ombrcnlnaertt

4er ændrer praete,*rdenø udeeend •• ~

•• t tr.4n1~.deklaration.n.
For
frednineen kræves ingen erstatning. Jee er enic i, at ovenstaende freol

Pitaleberettlget

,r fredningsnævnet

for Bornholms

amterådskreds

og

4ningstilbu~ tinglyses pa min fornævnte ejcn~om, dog uden udgift for mi~ •

•enighed.rådet

for Iyker sogn.

Nyker. den 1/7 1952.

o.

Weuth

Hane Ohr. Pedersen

Aage Lund

Johanne.

Seren.en

H. P. Ban.en

Th. fhlngaard..

tormand tor aen1chedsrl4et

Undertegnede

att •• terer at an4erakr1ver-

e

., ~

ne udgør hele menighedsrAdet.

Jyker. den ,1/12 195'.
Idet !redn1nganavnet

aodtager

foran.tlende tre4n~l-

og go4kenaer

~'

l

~11bud, be.temme, det. at fredn1n.en

'b af Byker

~
,

vil vare at ly •• pi matr. nr. 4a 0i

Joh.. Søren.en

.op.

Det fredede areal er indtegnet

torm..

på

vedlagte kort. af hvilket en genpart bed •• henlagt på akten.
'redninesnævnet

for Bornholms Aatørldskreds.

den 21/12 195'.

s.
Det tiltrædes,
aerv1tutetlftende

køøing

at narværen4e

på matr. nr.

K1rkem1nl.ter1.~.

fre4nlngaoverenakomøt

41 og

'l. ayker

tlD111 •••

øoan.

1

den 18. november 195~.

P•••Y.
E.B.

.".''. .

M. O. '.'tersen
ek.ps.

Indført 1 dagbogen for retekr.ds nr. 25 Renne købatad a.v., ...
14. ~an. 1954. Kort vedhættet
D nr. 12
bekræftel •• at I.npa~t.
2'

kr.

et

~.t. tingbog.

F. A.mund

I

S. lo. ewn loul ...
fil.

ere

Atskrittene

Id. Iyker I Bl. 49. Akt_ Skal

ri'ttghed bekræftee.

Dommeren 1 Bek •• købstad a.v,.

FREDNINGSNÆVNET>
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AFSKRIFT

Matr. nr. 3t Nyker sogn

Anmelder.

FredningsntPYnet
Fre«n1nasoverønøkomøt
Stempel- og gebyrfri

lov nr. 140-19'7.
Cndertegnede

smed Jesper Westh, Nyker erklærer sig villig til, lom

'4tejtr af matr. nr. Jt af Nyker cOJ,n,

f\,'
.

;lt

lado et areal at detta matr. nr.

frede .....
for at s11trt den fri bel iJ(; tm.h ed ~f NJ1 '{1rke•
....

Arealet beskrives sål~d~al
Arealet nord for k1rkeg~rdslliur~n.
Fredn1ne:~en :lar røl.~~nd.e oUJ.fans:

,

Arealorne m~ i},ke 'bebygses ellf'r
beplantr

..1Il6, liGesom

der

btlll.l.tltE;S

h('lll~:.l' t~tk<!' p(~. ~r(:alerne

med udsigtswdelæggende

telefon- og telegrafroaster og lignende eller

aatorstatioLer,

transfor-

mtl t\Xlbr1.nges

op.. ttes øku,

re,

uds:llgesteder.

vogne til beb/)f.:ls~ rtller

,es møddinger, a!faldsdynecr
Der ~

'.er

kan virke elaie
....
end. eller hincrende

re

af

redskaber, anbrlr

eller li~uer~e skønhedøforøtyrren'.

i det hele iklte foreta~:e~~rmdringer

For fredningen

opbevari~

kræves i~en

1 den nu bestående i11ataa4.

to)O udsigten til eller fra kirken.

Hrstatl'luLg.

Jeg er enie 1, at ovenatiiend{~ fl'eu1'litlgstiJ.bud t1~lyse.

Mvnte ejendom,

dog v.Cl.fm v.d6ift

gen.tand ••

på min for-

f.or ude.

PAtaleberettit;et er frednine;aruJ3vl.J.et for 13oI'nl101mt!lamtarådskreda
••nigh~dsrudet

o•

for !~kGr soSn.
Bylter, den 2:';/51952

Idet frednir~snævnet
tilbud,

tt

be8te.~:nes net,

modt~~er og iodkender

foranstående

at frsdninG'e:n vil "n~;rcat lyse }lå nia,tr.

Ryker sogn. I~ed hensyn til hæftelser

tredn1asanrlO ,,, at

og servit~tter Lenviøeø til e,en4om-

men. blad 1 tingbogen4
lredn1ngI'JMmet tor Bornholcs AIItad4aJaoea ••

den 23/4 1952

s. Ha,sin8
In6ført 1 dagbogen for retskreds nr 25 Ranne kebetad

S.T.

den 25.

april 1953. Lyst. Tingbog: Bd. Nyk. ! Bl. 44 Akt: Skab C nr. 459
F. AamWld

/ s.

Fos.uro Poulsen.

l3,kr!~ftel se af genpart,

f.

2 kr o øre.
~takriften$ rigtighed be~ræ!te$.
,Domweren 1 lieksø købetacl m.v., den 24.

ru.aj

1961.
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AFSKRIPT
Matr. nr. 3 .!! Nyker

Anmelder:

sogn.

Fredningsnævnet
Iredningsoverenskomst

,

'"

st~mpel- og gebyrfri
lov nr. 140-1937.
Undertegnede frk. Petra Westh, Nyker erklærer sig villig til, lom
ejer af matr. nr. 3 al af Byker sogn, at lade et areal af dette matr. nr.
frede, for at sikre den fri beliggenhed af Ny kirke.
Arealet beskrives således.

-

Hele arealet af matr. nr. 3 al.
Fredningen har følgende omfang,
Arealerne må ikke bebygges eller beplante s med udsigtsødelæggende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes tranaformatorstationer, telefon- og telegratmaster og lignende eller op8.t~e.
skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber,
anbringes møddinger, affaldsdynger eller lignende skønhedøforBtyrrende

,

genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu b.stående
tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten ~1l eller
fra kirken.
For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig 1, at ovenstående tredningstilbud
nævnte ejendom,

dog

uden udgift for mi'.

Påtaleberettiget
\

tinglyses pi .in for-

er fredningsnævnet for Bornholms amtsrAdskreds

og

menighedsrådet for Nyker sogn.

"

Nyker, den 20/5 1952.
,.,

Petra Westh

.

\

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fretnings-

l

f,
,

I,

,
l

t·

e

-

tilbud. bestemmes det, at fredningen vil være at 1YS8 på matr. nr. , al

at Nyker sogn. Med hensyn til hæftelser og servitutter henvise. til eJendommens blad i tingbogen.

Fredn1ncsnævnet

-~

for Bornholm. Amtaråd.kreds,

,\

den 2'_ april 195'.

s.

\

Ha•• 1n&

Indført 1 dagbogen for retaleredø ur. 25 aønne køb.W

25. april 195'_ Lyat. f1ng'bol' .84••

)'t.

II,Y., a.n

b.krætte1 •• at g.npart.
2 k!'

e·

o øre.
Afskriftenø rict1gl1ed bekræfteo.
Dommeren 1 lekae kebstad

a.T.,

~1

,

!
\

"
(.

\

II Bl. 10'_ Akt. Stab D nr.

. / s. 'o.au Pou1.. n

l. A.mwut

\

aen 25. ma~ 1961.

,

\

AFSKRIF~
Anmelder.
sogn

Fredningsnævnet
Predningsoverenskomst
Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140-1937.
Undertegnede gartner Jens Peter Schou Hansen, Nyker erklærer sig

villig til, som ejer af matr. nr. 3
~I.tte

t
,1,

'I

~

A! at

Nrker sogn, at lade et areal af

matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af Ny kirke.
Arealet beskrives således.
1) En 30 m bred bræmme o~ring

,

'
'

"

kirke,årdsmuren

mod nprd

oc

øst. 2)

Det vestlige hjørne af min have d. v. s. vest for huseta vestaavl.

"

Fredningen har følgende o~angl
Arealerne ml ikke bebygges, eller beplante s med ud.1it.ødelEg~ende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes 1ranøformatorstationer,

te1efon- og telegrafmaeter

og lignende eller opsættes øku-

re, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber, anbringes møddinger, affaldsdynger

eller lignende skønhedaforstyrrende

gen-

stande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til~.tand.

i\'~e

der kan virke skæmmende eller hindrende tor udsigten til eller fra

kirken.
J'or fredningen kræves ingen erøtatni:cjg,

~t

..

J. P. Hansen •
Idet fredningsnævnet
4PtilbUd,

modtager og godkender foranstående fre~aingø-

bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 'at

.., "L

eee".JW ..

'I~

, '. -

.,.
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Ij,.~

.t Iyk.r eop. ... heneyJltil .tt.1M", og ""l

\ut'ter heIlY1... Ul •

~It
•

••na blad 1 tlnIbogen.
Predn1naan.Ynet

tor Bornholm. AatarAaakrtde.

den 2'/4 195'.

s.

Ba••

lrsa

In4fø~t 1 4aebogen tor ret.kre!. nr, 25 Benne købstad a.v •• 4••
25. aprll 195'. Lyst. !lqbO,. Bet. I7k. II
J. A.a.. W2A.

n. 144.

Akt. Skab t I

/ 3. 'o •• u

b~ræft.l.e at .enpart.

-t.

2 kr o ør••
Atskrittena r1gt1ghe' b.krat' •••
Dommeren 1 lek.. ~b.t~d

'74.

PcNl ...

,

....J 1961.

, .

,

..

I

Akt: Skab

nr.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01858.04
Dispensationer i perioden:

•

11-09-1995

Fredningsnævnet
for
• Bornholms amts fredningskreds
,<I

....

Dommerkontoret

•

Damgade

I

Sag nr.

Rønne
Den

4A . 3700 Rønne

11.09.95

Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Bente
Nyker

x

,:~

29/95

og Jørgen
Hovedgade

Hammer
32

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

3700 Rønne

Overfor fredningsnævnet
har De ansøgt om tilladelse
til at opføre
en 68 m2 stor tilbygning
til den eksisterende
garage på ejendom-

•

men matr.nr.

3-t Nyker,

beliggende

Nyker

Hovedgade

32 .

Efter
det oplyste skal tilbygningen
opføres i forlængelse
af den
eksisterende
garage
og udføres i samme stil som denne med gulkalkede
ydervægge,
samme
tagrejsning
samt
tagbeklædning
af
brændte røde tegl. I tilbygningen
skal der indrettes reklametrykværksted.
Ejendommen,
der er på 1120 ~2, er beliggende
umiddelbart
op til
Ny Kirke
og kirkegården.
Garagen og tilbygningen
til
samme
er
beliggende
på den i forhold til kirken og kirkegården
fjerneste
del af grunden.
Tilbygningen
vil fra kirkegården
næsten
være
skjult
af kirkegårdsmuren
og bevoksningen
ved samme.
På ejendommen er der den 25. april 1953 og den 4. november
1983
lyst
en fredningsoverenskomst,
hvorefter
der ikke
må
ske
bebyggelse
eller beplantning
med udsigtsødelæggende
beplantning
eller
i det hele taget foretages
ændringer i den
nu bestående
tilstand,
der kan virke skæmmende
eller hindrende for
udsigten
til eller

fra kirken.

Ved
skrivelse
modtaget den 11. september 1995 har Nyker
menighedsråd
som påtaleberettiget
meddelt ikke at have
bemærkninger
til det ansøgte.

_iI

jommisteriet

-)kov- ()g Natul'styrelsen

.J.nr. SN

';1<;1. nr.

11.\\{

11.0

fo-

00°1

8i1. \

I den anledning meddeler fredningsnævnet
i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50,
stk. 1 dispensation
til opførelse
af den
ansøgte
tilbygning i overensstemmelse
med de indsendte tegninger
og beskrivelsen.
Nævnets

afgørelse

er ensstemmig.

Efter
lov om naturbeskyttelse
§ 66, stk. 2 bortfalder
tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.
Afgørelsen
kan efter lov om naturbeskyttelse
§ 78, stk. 2
indbringes
for naturklagenævnet
af offentlige myndigheder,
Danmarks
Naturfredningsforening,
lokale
foreninger og lignende, som har

tt

en væsentlig
Klage
Rønne.

interesse

indgives

i afgørelsen.

skriftligt

Klagefristen
er 4 uger fra
ladelse
må ikke udnyttes
rettidigt
indgivet,
kan
naturklagenævnet
bestemmer

til fredningsnævnet,

Damgade

4A,

3700

den dag afgørelsen er meddelt. En tilfor udløbet af klagefristen.
Er klage
tilladelsen
ikke
udnyttes,
medmindre
andet.

Opmærksomheden
henledes
på, at der eventuelt kræves
fra andre myndigheder
til udførelsen
af projektet.
Genpart
af denne skrivelse er sendt til SkovBornholms
Amt, Danmarks Naturfredningsforening,
Nyker menighedsråd.

F. Schønnemann

tilladelse

og Naturstyrelsen,
Hasle kommune og

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Bornholms Byggerådgivning ApS
Åkirkebyvej 27
3700 Rønne

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN
Den 22. oktober 2014

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til etablering af et parkeringsareal på
ejendommen matr. nr. 4p, Nyker, beliggende ved Ny Kirke. Projektet er nærmere beskrevet i
det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsoverenskomst tinglyst 14.
januar 1954 (kirkeomgivelsesfredning). Fredningsoverenskomsten fastsætter blandt andet, at
arealerne ikke må bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning. Der må i
det hele ikke foretages ændringer i den nuværende tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.
Fredningsnævnet har den 21. oktober 2014 foretaget besigtigelse.
Bornholms Regionskommune og Danmarks Naturfredningsforening har udtrykt
betænkeligheder ved projektet og navnlig henvist til projektets synbare placering foran kirken.
Kommunen har endvidere anført, at projektet ikke er bearbejdet og indpasset i landskabet på
en hensigtsmæssig måde.
Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
etablering af et parkeringsareal som ansøgt på vilkår:
at parkeringsarealet anlægges på det område, som ansøgningen angår (græsareal grænsende
op mod Ellebyvej og Yppernemøllevej),
at parkeringsarealet ikke hæves i forhold til græsarealets nuværende niveau,
at parkeringsarealet befæstes med græsarmeringssten,
at adgang til parkeringssarealet sker fra Yppernemøllevej,
at parkeringsarealet ikke afgrænses med jordvolde, hegn el.lign mod eksisterende vej
(Ellebyvej, Yppernemøllevej og stikvej til Yppernemøllevej), samt
at parkeringsarealet mod det resterende græsareal mod sydøst alene afgrænses med en indtil
50 cm græsbeklædt forhøjning.

Nævnet har lagt vægt på, at et parkeringsareal som ansøgt med et fortsat græsudtryk og uden
afgrænsende anlæg mod eksisterende vejanlæg, ikke antages at virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til kirken fra Ellebyvej og sydøst i øvrigt. Endvidere finder nævnet, at
etablering af parkeringsarealet som beskrevet kan bidrage til mere ordnede parkeringsforhold
omkring kirken og hermed understøtte frem for skæmme oplevelsen af kirken.
Nævnets afgørelse er enstemmig.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage er afsluttet. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes
inden 3 år efter, at den er givet.

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning
Fredningsnævnets afgørelse kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 87.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








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

Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr.
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Opkrævningen skal benyttes ved indbetaling af gebyret.

Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra
behandling. Vejledning om gebyrbetalingen findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
Natur- og Miljøklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klageren trækker sin klage
tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Naturklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Henrik Engell Rhod

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Nyker Menighedsråd
Stationsvej 22, Nyker
3700 Rønne

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-5-2014
Den 26. oktober 2015

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at befæste et parkeringsareal med
nedtromlede skærver i stedet for græsarmeringssten i forbindelse parkeringsarealets etablering
på ejendommen matr. nr. 4p, Nyker, beliggende ved Ny Kirke.

Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet den 22. oktober 2014 har meddelt dispensation fra
en fredningsoverenskomst tinglyst den 14. januar 1954 (kirkeomgivelsesfredning) til
etablering af et parkeringsareal ved kirken på nærmere vilkår, herunder at parkeringsarealet
befæstes med græsarmeringssten
Bornholms Regionskommune har anbefalet, at der nedtromles granitskærver i græsfladen som
en form for græsarmering.

Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnet ændrer vilkåret om, at parkeringsarealet skal befæstes med
græsarmeringssten således, at arealet i stedet kan befæstes ved nedtromling af granitskærver i
græsfladen således, at arealet fortsat vil fremstå med et græspræg.
Fredningsnævnets øvrige vilkår for dispensationen til etablering af parkeringsarealet således
som vilkårene fremgår af fredningsnævnets afgørelse af 22. oktober 2014, er fortsat
gældende.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges
klagefristen til den følgende hverdag. En klage skal inden fristens udløb indgives via
Klageportalen. På forsiden af www.nmkn.dk findes et link til Klageportalen. Klageportalen
findes også på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på Klageportalen med NEM-ID.
Klagen indgives via Klageportalen til Fredningsnævnet for Bornholm. Når fredningsnævnet
modtager klagen via Klageportalen, videresender fredningsnævnet klagen og sagens akter til

Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen anses for indgivet, når den er tilgængelig for
fredningsnævnet i klageportalen.

Klagegebyr
Det koster et gebyr på 500 kr. at klage. Gebyret skal betales med betalingskort i
Klageportalen
Gebyret for klage tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage,
eller
2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Fritagelse for at benytte klageportalen
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. En anmodning om at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal sendes til Fredningsnævnet. Anmodningen om fritagelse for at
benytte Klageportalen skal være begrundet, f.eks. med oplysning om, at man af kommunen er
fritaget for at bruge digital post. Fredningsnævnet videresender herefter anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse
for at benytte Klageportalen kan imødekommes.
Klageberettigede
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,

•
•
•

lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

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

Henrik Engell Rhod

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Nykers
Nyker Hovedgade 30
Nyker
3700 Rønne

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-11-2016
Den 6. december 2016

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til opførelse af en lagerhal på 11,5 x
12 m samt forbindelsesgang på ejendommen matr.nr.3-q, Nyker, beliggende Nyker
Hovedgade 30, Nyker, 3700 Rønne. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er
sendt til fredningsnævnet.
Ejendommens beliggenhed er markeret med rødt i følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration
(kirkeomgivelsesfredning), tinglyst den 14. januar 1954. Af deklarationen fremgår blandt
andet:
”…
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom

der heller ikke på arealerne må anbringes transformerstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber,
anbringes møddinger, affaldsdynger eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i
det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.
…”
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 6. december 2016.
Bornholms Regionskommune og Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet projektet og
samtidig indstillet, at det levende hegn mellem ejendommen og præstegården bibeholdes.
Foreningen Bornholm har anbefalet projektet.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har ikke oplyst om forhold, der kan tale imod en
dispensation. Styrelsen har herunder oplyst, at projektet ikke vil medføre
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 dispensation til udførelse af
projektet på vilkår, at det eksisterende levende hegn i skellet mellem ejendommen og
præstegården bibeholdes.
Nævnets afgørelse er enstemmig.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges
klagefristen til den følgende hverdag. En klage skal inden fristens udløb indgives via
Klageportalen. På forsiden af www.nmkn.dk findes et link til Klageportalen. Klageportalen
findes også på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på Klageportalen med NEM-ID.
Klagen indgives via Klageportalen til Fredningsnævnet for Bornholm. Når fredningsnævnet
modtager klagen via Klageportalen, videresender fredningsnævnet klagen og sagens akter til
Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen anses for indgivet, når den er tilgængelig for
fredningsnævnet i klageportalen.

Klagegebyr

Det koster et gebyr på 500 kr. at klage. Gebyret skal betales med betalingskort i
Klageportalen
Gebyret for klage tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage,
eller
2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Fritagelse for at benytte klageportalen
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. En anmodning om at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal sendes til Fredningsnævnet. Anmodningen om fritagelse for at
benytte Klageportalen skal være begrundet, f.eks. med oplysning om, at man af kommunen er
fritaget for at bruge digital post. Fredningsnævnet videresender herefter anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse
for at benytte Klageportalen kan imødekommes.
Klageberettigede
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:







Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og



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

Modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Bornholms
Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og
Dansk Ornitologisk Forening.

Henrik Engell Rhod

Er behandlet ved Miljø- og Fødevareklagenævnet
med sagsnr 21/08300
Klik her for at se afgørelsen.

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Menighedsrådet ved Ny Kirke
Ellebyvej 1A
Nyker
3700 Rønne

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR- 10-2021
Den 25. maj 2021

Overfor fredningsnævnet er der den 30. marts 2021 med udgangspunkt i et projektforslag
ansøgt om principtilladelse til at opføre et menighedshus på 235 m2 sydøst for Ny kirke på
ejendommen matr.nr. 4p, Nyker, beliggende Ellebyvej 1A, 3700 Rønne. Projektet er nærmere
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.
Ejendommen og det fredede areal er markeret på dette luftfoto med matrikelangivelser:

Sagens oplysninger
Ejendommen er omfattet af en deklaration, der er tinglyst den 25. april 1953, om fredning af
Ny kirkes omgivelser (kirkeomgivelsesfredning). Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt
andet:
”…
Arealerne maa ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom
der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
eller lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber, anbringes møddinger, affaldsdynger eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
Sålænge matr.nr. 4a administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet dog
efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet afgørelse om nyplacering af bygninger på
præstegårdsjorden og tillige om selve byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal
benyttes til driften af præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i det hele skal tjene
kirkelige formål.
Sålænge den til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del af præstegårdens
areal, der ligger i umiddelbar tilknytning hertil, administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriets afgørelse om nyplacering af præstegårdens bygninger herunder
tillige selve byggeplanen samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens
udseende, uanset fredningsdeklarationen.
…”
Matriklen, der på tidspunktet for fredningen benævntes matr.nr. 4a, Nyker, og som var en del
af præstegårdens areal, er senere ommatrikuleret til en selvstændig matrikel som 4p, Nyker.
Det fredede areal har sin væsentligste udstrækning mod det åbne landskab mod syd/sydvest
for kirken.
Fredningsnævnet har den 22. oktober 2014 meddelt dispensation til etablering af et græsbelagt parkeringsareal på en mindre del af matr. nr. 4p, Nyker mod Yppernemøllevej.
Bornholms Regionskommune har oplyst blandt andet, at kirken ligger meget åben i landskabet
mod syd, men omgivet af bebyggelse på de andre sider. Det vurderes derfor at være et særligt
sårbart sted at placere en ny bygning. Ud over placeringen vil størrelsen og udformningen med
store vinduespartier gøre bygningen iøjnefaldende. Den vil blive ganske synlig, især set fra vejen
fra syd.
Kommunen har endvidere oplyst at have drøftet ansøgningen med menighedsrådet, og det har
i den forbindelse været drøftet, om der kunne være alternative løsninger f.eks. ved præstegården, hvor der eventuelt kunne ombygges tiloversblevne landbrugsbygninger. Det er menighedsrådet ikke interesseret i, da det vurderer, at det vil være farligt at skulle krydse kommunevejen Ellebyvej i forbindelse med brugen af menighedshuset. Projektet er endnu kun på
skitseplan.
Herudover har kommunen oplyst, at byggeriet vil være omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje. Da der er tale om en ubebygget matrikel i landzone vil et byggeri også kræve, at der kan
udarbejdes en lokalplan for området. Området er desuden udpeget som kulturmiljøområde.

Det betyder at kommunen i sin administration skal være særlig restriktiv i forhold til de
kulturhistoriske værdier.
I ansøgningen er udsigten til kirken og projektets placering belyst ved nedenstående fotos.

Blikstandpunkt A

Blikstandpunkt B

Kommunen har om Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af ca. 4,5 km. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt
eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der
fremgår af habitatdirektivets bilag IV
Miljøstyrelsen er i mail af 21. april 2021 ikke fremkommet med supplerende oplysninger af
teknisk karakter i forhold til kommunens oplysning af sagen.
Fredningsnævnet har den 11. maj 2021 foretaget besigtigelse.
Under besigtigelsen blev det af sognepræsten og repræsentanter for menighedsrådet oplyst
blandt andet, at et menighedshus med den skitserede størrelse og placering er nødvendig for
kirken og aktiviteterne i tilknytning til kirken og for sognets liv og vækst. Kirken råder i dag
ikke over forsamlingsfaciliteter til gavn for menigheden, herunder børnefamilier eller faciliteter, hvor eksempelvis sårbare ved et videolink mellem kirke og menighedshus kan opleve at
være en del af de kirkelige aktiviteter uden nødvendigvis at skulle føle at sidde til skue i kirken. Kirken råder ej heller over faciliteter, der tilgodeser gangbesværede og fysisk handicappede. Præstegårdens udlænger er ikke egnede til anvendelse som menighedshus, heller ikke
efter en eventuel ombygning. Hertil kommer, at mange vil holde sig tilbage fra at komme i et
menighedshus, der ligger tæt på præstens bolig, da man vil opleve det ubekvemt at komme for
tæt på præstens private sfære. En placering af et menighedshus i eller ved præstegårdens længer vil endvidere indebære, at menigheden vil skulle krydse den befærdede Ellebyvej mellem
kirke og menighedshus. På tidspunktet for fredningen havde Ellebyvej et forløb langs den østlige grænse af matr.nr. 4p, Nyker. Vejen er i 1970’erne forlagt til dens nuværende placering.
På tidspunktet for fredningen var der derfor næppe fra Ellebyvej samme indsigt til kirken som
i dag. Bygningen i projektforslaget vil kunne trækkes nogle meter længere mod den østlige

matrikelgrænse og den skitserede vinkeltilbygning kan undlades, eventuelt mod at hovedbygningen bliver lidt længere. Ved at trække bygningen nogle meter tættere på den østlige grænse
af mat.nr. 4p, Nyker, vil bygningen være delvis skjult af en stor solitær bevoksning for så vidt
angår trafik, der kører ad Ellebyvej mod Nyker.
Danmarks Naturfredningsforening har anført, at man ikke har bemærkninger mod opførelsen
af et menighedshus med en placering som skitseret, forudsat at bygningen ikke har en
vinkeltilbygning.
Friluftsrådet har anført, at et menighedshus med den beskrevne størrelse og placering vil få et
dominerende og skæmmende udtryk i forhold til den frie udsigt til og fra kirken. Det er muligt
at placere et menighedshus på områder af kirkens arealer, hvor det ikke vil være udsigtshindrende, eksempelvis i eller umiddelbart ved præstegårdens udlænger. Det forekommer ikke farligt at skulle krydse Ellebyvej, der er beliggende i 50 km/t-zone.

Fredningsnævnets afgørelse
Ny kirke er den mindste blandt de fire bornholmske rundkirker. Udsigten til og fra kirken er
vidtstrakt fra og mod syd i en bred kile i det flade åbne landbrugslandskab, herunder for trafik
mod Nyker ad kommunevejen Ellebyvej, der adskiller kirken med kirkegården og et ubebygget areal syd for kirken fra præstegården med omgivende arealer på modsatte side af vejen.
En mindre del af det ubebyggede areal anvendes som et græsbeklædt parkeringsareal for kirken. Mod nord, øst og vest er udsigten til og fra kirken i det væsentligste begrænset af bevoksning ved præstegården og bebyggelse i Nyker. Ellebyvejs 50-km/t-zone begynder omtrent ud for det græsbeklædte parkeringsareal, og munder ved kirken ud i et T-kryds med
Nyker Hovedgade. Krydset har ikke fodgængerovergang.
Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, fastsætter, at fredningsnævnet kan dispensere fra fredningsbestemmelser, når det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Hvis det ansøgte
strider mod fredningens formål, kan fredningsnævnet ikke dispensere fra fredningsbestemmelserne, og det ansøgte forudsætter da en ophævelse eller ændring af fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5.
De mange kirkeomgivelsesfredninger (”Provst Exners fredninger”), der i 1950’erne i samarbejde med menighedsrådene blev etableret i tilknytning til særligt kirkerne udenfor storbyerne, blev etableret med det generelle formål at undgå skæmmende og indsigtshindrende bebyggelser nær kirkerne og deres kirkegårde, alt med henblik på navnlig at bevare kirkerne
som en markant del af landskabs- og i visse tilfælde bybilledet.
Natur og Miljøklagenævnet har i en afgørelse af 21. oktober 2011 (j.nr. NMK-522-00046)
udtalt blandt andet, at kirkeomgivelsesfredningernes forbud mod byggeri generelt må forstås
som et forbud mod byggeri af enhver art, herunder også større byggerier til brug for kirken,
når byggeriet vil kunne begrænse indsigten til kirkerne, idet forbuddet ellers ville være uden
betydning og fredningen dermed reelt indholdsløs.
Natur- og Miljøklagenævnet har i ovennævnte afgørelse fra 2011 endvidere udtalt, at opførelse af større byggerier af eksempelvis menighedshuse, uanset behovet for nærhed til kirken,
ligger udenfor fredningsmyndighedernes dispensationskompetence efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Natur- og Miljøklagenævnet har i nævnte afgørelse og en afgørelse af 12.

december 2016 (j.nr. NMK-522-00328) uddybende anført, at det beror på en konkret
vurdering, om et byggeri i ovennævnte forstand og i relation til fredningens formål må anses
som ”større”. Efter klagenævnspraksis vil byggeri på mere end et par hundrede m2 – afhængig
af den nærmere beliggenhed og udformning – normalt vil blive anset som større.
Fredningsnævnet anerkender fuldt ud kirkens og dens menigheds såvel kirkelige som sociale
behov for et menighedshus som skitseret i ansøgningen.
Imidlertid må et byggeri på 235m2, som det skitserede, efter praksis anses for et større
byggeri, og nævnet kan derfor kun meddele dispensation, hvis en konkret vurdering af den
nærmere beliggenhed og udformning ikke taler imod de hensyn til udsigt til og fra kirken,
som fredningen skal sikre.
Fredningsnævnet finder, at et byggeri med en placering som ansøgt vil have et i forhold til
kirken markant og konkurrerende udtryk og således indebære et stort indgreb i forhold til de
hensyn, som fredningen skal varetage. Fredningsnævnet finder samtidig, at det ikke er udelukket andetsteds på kirkens arealer at opføre et menighedshus med den ansøgte størrelse
uden at berøre den fri udsigt til og fra kirken. Fredningsnævnet må derfor meddele afslag på
dispensation til den ansøgte placering af projektet, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf.
stk. 5.
Fredningsnævnet kan efter ansøgning og nærmere skitsering tage stilling til et projekt, der ikke hindrer den fri udsigt til og fra kirken ved en placering på andre af kirkens arealer, hvor
udsigten til og fra kirken ikke vil blive berørt, eksempelvis i eller som erstatning for præstegårdens udlænger eller på kirkens areal mellem præstegården og Nyker Hovedgade. En sådan
placering vil ikke indebære en større afstand mellem kirke og menighedshus end den ansøgte
placering.
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 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

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-BOR-10-2021.
Klik her for at se afgørelsen.

24. januar 2022
Sagsnr.: 21/08300
Klagenr.: 1023995
JSE

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

MILJØ- OG
FØDEVAREKLAGENÆVNET

Toldboden 2

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om opførelse af menighedshus inden for fredning i Bornholms Regionskommune
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster fredningsnævnet for Bornholms afgørelse af 25. maj 2021 om afslag på dispensation til opførelse af
menighedshus på matr. nr. 4p Nyker, beliggende Ellebyvej 1a, 3700
Rønne.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljøog Fødevareklagenævnet.
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Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer.

2

Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

3

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv.

8800 Viborg
Tlf.
72 40 56 00
CVR-nr. 37795526
EAN-nr. 5798000026070
nh@naevneneshus.dk
naevneneshus.dk

1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Afgørelsen er den 18. juni 2021 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Nyker sogns menighedsråd, der er repræsenteret ved konsulent.
Klager har navnlig anført, at
-

der er behov for et nyt menighedshus for at imødekomme nutidige
behov,
huset af funktionelle årsager ikke kan placeres andetsteds,
huset ikke vil påvirke oplevelsen af kirken negativt,
der andre steder i landet er givet tilladelser til menighedshuse inden
for kirkeomgivelsesfredninger, og
det ikke kan have været hensigten med fredningen at hindre kirkens
udvikling.

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3.
2. Sagens oplysninger
2.1 Ejendommen/området
Matr. nr. 4p, Nyker, som har et areal på ca. 0,86 ha, ligger i landzone ved
Nyker by. Ejendommen udgøres af et åbent græsareal, hvor der i den nordlige ende ligger en parkeringsplads, som er tilknyttet Ny Kirke, som ligger
på nabomatriklen.
Området omkring ejendommen består mod syd af åbne mark- og græsarealer med enkelte gårdbebyggelser. Umiddelbart nord for ejendommen ligger Ny Kirke og Nyker by. I sydgående retning fra ejendommen løber landevejen Ellebyvej, hvorfra der er udsigt over en stor del af det omgivende
landskab og ind mod Ny Kirke, og hvorfra der også vil være udsigt til det
ansøgte menighedshus.
Størstedelen af ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 14.
januar 1954 om fredning af Ny Kirkes omgivelser.4 Fredningen skal sikre
kirkens frie beliggenhed og indeholder blandt andet forbud mod bebyggelse og skæmmende eller udsigtshindrende tilstandsændringer.
2.2 Den påklagede afgørelse
Fredningsnævnet for Bornholm har den 25. maj 2021 meddelt klager afslag
på dispensation til opførelse af et menighedshus inden for fredningen på
matr. nr. 4p Nyker, beliggende Ellebyvej 1a, 3700 Rønne.
Der er med udgangspunkt i et projektforslag ansøgt om principtilladelse til
opførelse af et menighedshus på 235 m2 sydøst for Ny Kirke på matr. nr.
4p Nyker, beliggende Ellebyvej 1a, 3700 Rønne. Huset skal ifølge ansøgningsmaterialet opføres i ét plan med lyse ydermure og rødt tegltag. Huset
skal have en vinkeltilbygning til den ene langside, og der vil flere steder
4

https://www2.blst.dk/nfr/01858.04.pdf.
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være store vinduesparter, særligt i vinkeltilbygningen og husets ene gavl.
Ansøgningsmaterialet er vedhæftet en række fotos, der viser bygningens
projekterede størrelse fra luften og fra to forskellige standpunkter langs Ellebyvej.
Bornholms Regionskommune har den 30. marts 2021 ved fremsendelsen
af sagen til fredningsnævnet udtalt, at kirken ligger meget åbent i landskabet mod syd, men omgivet af bebyggelse på de andre sider, og at den ansøgte placering derfor er et særligt sårbart sted at placere en ny bygning.
Derudover vil størrelsen og udformningen med de store vinduespartier
gøre bygningen iøjnefaldende, og den vil blive ganske synlig, især set fra
vejen fra syd. Det har været drøftet med menighedsrådet, om der kunne
være alternative løsninger, f.eks. ved præstegården, men det har menighedsrådet ikke været interesseret i, da de vurderer, at det vil være farligt at
krydse Ellebyvej. Herudover har kommunen oplyst, at byggeriet vil være
omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje. Da der er tale om en ubebygget
matrikel i landzone, vil et byggeri også kræve, at der kan udarbejdes en
lokalplan for området. Området er desuden udpeget som kulturmiljøområde. Det betyder, at kommunen i sin administration skal være særlig restriktiv i forhold til de kulturhistoriske værdier.
Bornholms Regionskommune har endvidere oplyst, at det ansøgte ikke
vurderes at kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre
beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Fredningsnævnet har den 11. maj 2021 foretaget besigtigelse af ejendommen med deltagelse af klager, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening og Friluftsrådet.
Klager udtalte sig i det væsentlige i overensstemmelse med det, som nu er
anført i klagen. Herudover oplyste klager, at menighedshuset vil kunne
trækkes nogle meter tættere på den østlige grænse af matr. nr. 4p, hvor
bygningen vil være delvis skjult bag en stor solitær bevoksning for så vidt
angår trafik, der kører ad Ellebyvej mod Nyker.
Bornholms Regionskommune henviste til det anførte i fremsendelsesbrevet af 30. marts 2021.
Danmarks Naturfredningsforening anførte, at man ikke har bemærkninger
til opførelsen af et menighedshus med en placering som skitseret, forudsat
at bygningen ikke har en vinkeltilbygning.
Friluftsrådet anførte, at det ansøgte vil få et dominerende og skæmmende
udtryk, og at det er muligt at placere et menighedshus på områder af kirkens areal, hvor det ikke vil være udsigtshindrende, eksempelvis i eller
umiddelbart ved præstegårdens udlænger. Friluftsrådet anførte endvidere,
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at det ikke forekommer farligt at skulle krydse Ellebyvej, der er beliggende
i en 50 km/t-zone.
Fredningsnævnet har oplyst i afgørelsen, at matriklen, der på tidspunktet
for fredningen benævntes matr. nr. 4a, Nyker, og som var en del af præstegårdens areal, senere er ommatrikuleret til en selvstændig matrikel som 4p,
Nyker.
Fredningsnævnet har anført, at det fredede areal har sin væsentligste udstrækning mod det åbne land syd/sydvest for kirken.
Fredningsnævnet har endvidere oplyst, at der den 22. oktober 2014 blev
meddelt dispensation til etablering af en græsbelagt parkeringsplads på en
mindre del af matr. nr. 4p, Nyker mod Yppernemøllevej.
Fredningsnævnet har bemærket, at Ny kirke er den mindste af de fire bornholmske rundkirker. Udsigten til og fra kirken er meget vidtstrakt fra og
mod syd i en bred kile i det flade, åbne landbrugslandskab, herunder for
trafik ad Ellebyvej. Mod nord, øst og vest er udsigten til og fra kirken i det
væsentlige begrænset af bevoksning ved præstegården og bebyggelse i Nyker. Ellebyvejs 50 km/t-zone begynder omtrent ud for det græsklædte parkeringsareal, og munder ud ved kirken i et T-kryds med Nyker hovedgade.
Krydset har ikke fodgængerovergang.
Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, fastsætter, at fredningsnævnet kan dispensere fra fredningsbestemmelser, når det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Hvis det ansøgte strider mod fredningens formål, kan fredningsnævnet ikke dispensere fra fredningsbestemmelserne, og det ansøgte
forudsætter da en ophævelse eller ændring af fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5.
De mange kirkeomgivelsesfredninger (“Provst Exners fredninger”), der i
1950’erne i samarbejde med menighedsrådene blev etableret i tilknytning
til særligt kirkerne uden for storbyerne, blev etableret med det generelle
formål at undgå skæmmende og indsigtshindrende bebyggelser nær kirkerne og deres kirkegårde, alt med henblik på navnlig at bevare kirkerne
som en markant del af landskabs- og i visse tilfælde bybilledet.
Fredningsnævnet har henvist til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af
21. oktober 2011,5 hvori det udtales, at større byggerier af eksempelvis menighedshuse, uanset behovet for nærhed til kirken, ligger uden for dispensationskompetencen i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Natur- og Miljøklagenævnet har uddybende anført, at et byggeri på mere end et par hundrede m2 – afhængig af den nærmere beliggenhed og udformning – normalt
vil blive anset for større.
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Fredningsnævnet har anført, at det anerkender behovet for et menighedshus, men at et byggeri på 235 m2, som det skitserede, imidlertid efter praksis må anses som et større byggeri og fredningsnævnet kan derfor kun meddele dispensation, hvis en konkret vurdering af den nærmere beliggenhed
og udformning ikke taler mod de hensyn til udsigt til og fra kirken, som
fredningen skal sikre.
Fredningsnævnet har fundet, at det ansøgte vil stride mod fredningens formål. Fredningsnævnet har vurderet, at bygningen med den ansøgte placering vil have et markant og konkurrerende udtryk i forhold til kirken og
således indebære et stort indgreb i forhold til de hensyn, som fredningen
skal varetage. Samtidig har fredningsnævnet fundet, at det ikke er udelukket at placere menighedshuset andetsteds, hvor det ikke vil berøre den frie
udsigt til og fra kirken.
Fredningsnævnet har bemærket, at man efter ansøgning vil kunne tage stilling til et projekt, der ikke hindrer den frie udsigt til kirken, eksempelvis
ved en placering i eller som erstatning for præstegårdens udlænger eller på
kirkens areal mellem præstegården og Nyker Hovedgade.
2.3 Klagens indhold
Klager har anført, at kirken har behov for et nyt menighedshus for at kunne
rumme de faciliteter, en moderne menighed har behov for. Som eksempel
nævnes kørestolsadgang, videolink til gudstjenester i kirken for småbørnsforældre eller sårbare, og lokaler til afholdelse af diverse aktiviteter, herunder aktiviteter for børn, som kirken ikke er egnet til.
Klager har endvidere oplyst, at man ikke ønsker at placere huset de steder,
der er foreslået af Friluftsrådet og fredningsnævnet. Dels vil en placering
ved præstegården bringe kirkegængerne meget tæt på præstens privatsfære,
hvilket kan afholde nogle fra at deltage, og dels vil det bevirke, at man skal
krydse Ellebyvej, hvor der er meget tung trafik, og hvor bilerne kører
stærkt uanset hastighedsbegrænsningen på 50 km/t, fordi vejen kort inden
kirken overgår fra en 80 km/t-zone. Placeringen af menighedshuset i nærheden af præstegården vil også gøre præstegården sværere at sælge ved en
eventuel sammenlægning af sogne, eller hvis præsten ikke ønsker at bo der.
Herudover har klager anført, at det ansøgte ikke vil være skæmmende eller
hindrende for den frie udsigt til og fra kirken. Bygningen vil ifølge klager
ligge diskret trukket væk fra Ellebyvej og vil være udført enkelt og stilrent
med farver og materialer, der ikke skiller sig ud eller virker dominerende.
Bygningens lyse facader og røde tegltag vil ikke konkurrere med de
sort/hvide materialer på Ny Kirke. Klager har i den forbindelse oplyst, at
man er åben for dialog om selve udformningen af bygningen, og at vinkelbygningen kan undlades, evt. mod at hovedbygningen bliver lidt længere.
Endelig er det klagers opfattelse, fredningen ikke har haft til formål at hindre kirkens fremtidige udvikling men at sikre kirken mod at blive omringet
5

af siloer, lader, vindmøller og lignende. Klager har i den forbindelse anført,
at kirkeomgivelsesfredninger fortolkes forskellig fra sted til sted, og at der
således er givet dispensation til andre projekter rundt om i landet blandt
andet Thyholm Kirkecenter, Gimsing Menighedshus og Tilst Kirkes nye
sakristi.
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele
dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra
en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.
Den relevante del af ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den
14. januar 1954 om fredning af Ny Kirkes omgivelser.
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
”Undertegnede menighedsråd for Nyker sogn erklærer sig villig
til, som ejer af matr. nr. 4a og 3b af Nyker sogn, at lade et areal af dette
matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af Ny kirke.
[…]
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber, anbringes møddinger, affaldsdynger eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til kirken. Så
længe matr. nr. 4a administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet afgørelse
om nyplacering af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til driften af præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i det hele skal tjene kirkelige
formål. […]”

Formålet med fredningen er at bevare kirken som en markant del af landskabsbilledet. Det indebærer navnlig, at indsigten til kirken, set fra såvel
nære som fjerne omgivelser, skal bevares. Hertil kommer beskyttelsen af
udsynet fra kirken og fastholdelse af et frirum i de nærmeste omgivelser
omkring kirken.
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Kirkeomgivelsesfredninger er i praksis blev administreret således, at opførelse af mindre bygninger, som er nødvendige for kirkens eller kirkegårdens benyttelse, ikke anses for at være i strid med fredningsformålet og
derfor efter omstændighederne vil kunne tillades ved dispensation. Klagenævnet har i den forbindelse ved sin dispensationspraksis anlagt en lempeligere vurdering af mindre byggeri til kirkeformål end byggeri til andre
formål. Det er herved forudsat, at en placering i nærheden af kirken, inden
for det fredede område, er fundet nødvendig.
Større byggerier af menighedshuse, sognegårde mv. er, uanset behovet for
nærhed til kirken, blevet anset som stridende mod fredningens formål, og
dermed uden for fredningsmyndighedernes dispensationskompetence, jf. §
50, stk. 1. Evt. gennemførelse af byggeriet vil således forudsætte en ophævelse eller ændring af fredningen.
Det beror på en konkret vurdering, om et byggeri i ovennævnte forstand og
i relation til fredningens formål må anses som ”større”. Efter praksis vil
byggeri på mere end et par hundrede m2 – afhængig af den nærmere beliggenhed og udformning – normalt blive anset som større.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er enigt i fredningsnævnets afgørelse og
begrundelsen herfor. Nævnet bemærker i den forbindelse, at det ansøgte i
kraft af sin størrelse og placering i det åbne landskab vil fremstå markant
ved siden af kirken særligt fra Ellebyvej mod syd, hvorfra kirken er mest
synlig.
Det af klager anførte om, at der andetsteds i landet er opført lignende byggerier kan ikke føre til andet resultat, da nævnet finder, at de anførte tilfælde ikke er sammenlignelige med nærværende sag. For så vidt angår
Thyholm Kirkecenter og Tilst Kirkes nye sakristi, er disse beliggende på
arealer, der ikke er omfattet af de respektive fredninger. For så vidt angår
Gimsing Menighedshus eksisterede dette allerede på fredningstidspunktet,
hvorefter der kun er opført mindre tilbygninger.
Da det ansøgte strider mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, jf. stk. 5, er det anførte af klager om behovet for et menighedshus ikke indgået i Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering af sagen.
3.2 Gebyr
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf.
gebyrbekendtgørelsens § 2.
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster fredningsnævnet for Bornholms afgørelse af 25. maj 2021 om afslag på dispensation til opførelse af
menighedshus på matr. nr. 4p Nyker, beliggende Ellebyvej 1a, 3700
Rønne.
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Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Bornholm
(sagsnr.: FN-BOR-10-2021) samt for klageren og dennes repræsentant
via klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplysninger vil blive anonymiseret.

Thomas Steensen
Stedfortrædende formand
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