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DEKLARATIONER>





NEXØ KOMMUNE REG. NR. ,n~y

KORTBLAD NR. 5336 1: 20000

MATR.NR. 236az og 236eo SOGN Bodilsker

• AREAL: 0.2 ha

• EJER Privat, FREDET Deklaration, lyst 21.3.1961
,

FORMAL: Bebyggelsesregulering.

INDHOLD Forbud mod bebyggelse udover værende toiletbygning, som
ombygges og udvides.

•• o
PATALERET Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.

REG. NR.: 138-02-6
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REfRODUcERET AF -
FREDNINGSf?LANUDVAlGET_FOR

BORNHGLMs AMt J
" -.:I til ...... (Ao. 3I01a).t

" , ~ "-titul:

KORTBLAD NR. 5336

MATR. NR.: 236b SOGN Bodilsker

• AREAL 2.4 ha

• EJER Privat

• FREDET Deklaration, lyst 21.4.1972
•FORMAL: Bebyggelsesregulering.

INDHOLD: Forbud mod camping og teltslagning.
Fri adgsng for offentligheden ad en 2 m bred sti op
mod ejendommens nordgrænse .

• •PA TAL E RE T ;Fredningsnævnet og fredningsplanudvalget.

REG. NR.: 138-c2-14

1: 20000
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... REPRODUCERET AF
FREDNI1'4GSPLANUDVAlGET FOR

BORNHOLMS ~MI.
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~~ Iaatltul --
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KORTBLAD NR. 5336 ,: 20000

MATR.NR.:

AREAL:

221æ (12Sc og 221g ud-
gået inddr. u. 221æ)
0.6 ha

SOGN Bodilsker

EJER Privat

FREDET Deklaratio~, lyst 3.10.1973
o

FORMAL: Rekreativ fredning.

INDHOLD Fredning af ejendommen.
Forbud oOd bebyggelse, udstykning, erhvervsmæssig udnyttelse
o.v. - dog tillades anlæg af p-plads på arealet.
Bestecmelser ar~ående p-pladsens afhændelse, slørende be-
plantning, vedligeholdelse og renholdelse.
Fri adgang for offentligheden til at opholde sig på og bade

. fra det fredede areal.

o
• PATALERET: Fredningsplanudvalget for BOrnholos amt.

REG. NR.: 138-02-9
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02724.00

Dispensationer i perioden: 16-06-2000 - 12-02-2001



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Nexø Kommune
Møllevænget 1
3730 Nexø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 16/06-00
J.nr. 06.11.01.01-00.018.00006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opsætning af ialt 4 miljøstationer
på henholdsvis matr. nr. 121-aa Poulsker i den østlige del af P-plads ved Udegårdsvejen,
på P-plads ved Fyrvejen, Dueodde, på P-plads ved Skrokkegårdsvejen, Dueodde samt på
matr. nr. 221-ae Bodilsker i den nordøstlige del af P-plads ved Strandvolden, Balka.

Miljøstationernes udførelse er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

De ønskede placeringssteder er omfattet af henholdsvis fredningsdeklaration lyst 1. juli
1967 (Udegårdsvejen, Fyrvejen og Skrokkegårdsvejen) samt fredningsdeklaration ting-
lyst 3. oktober 1973 (Balka). Af begge fredningskendelser fremgår, at arealerne er ud-
lagt til offentlig parkeringsplads.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 14. juni 2000.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til opsætning af miljøstationer på parke-
ringspladserne ved henholdsvis Udegårdsvejen, Fyrvejen og Skrokkegårdsvejen, dog så-
ledes at miljøstationen på parkeringspladsen ved Udegårdsvejen placeres i P-pladsens
nordvestlige hjørne. Miljøstationen på P-pladsen ved Fyrvejen vil være at placere i for-
længelse af parkeringspladsindhegningen mod sydvest, således at miljøstationens nordli-
ge side placeres op mod parkeringspladsens afsluttende stålgitterhegn.

For såvidt angår miljøstationen på P-pladsen ved Strandvolden ved Balka må frednings-
nævnet meddele afslag til den påtænkte placering, når henses til, at miljøstationen ved
den påtænkte placering vil fremstå dominerende i området.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Nexø kommune, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lo-
kale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

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

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

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



.-e
Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt og Dan-
marks Naturfredningsforening .

F. Schønnemann



L., RE6.Nl
FREDNINGSNÆVNET Tlf. 56950145
for Bornholms Amts fredningskreds Modtaget j

Skov- o~ Nr:b'. "tvrelsen

2 O FEB. 2001

Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245•
Nexø Kommune
Møllevænget 1
3730 Nexø

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS10250/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2001-1

Den 12/2-2001

Ved skrivelse af 21. december 2000 til Bornholms Amt er fremsendt ændret projekt for
udførelse af miljøstationer, der ved fredningsnævnets afgørelser af henholdsvis 16. juni
og 11. juli 2000 er tilladt opsat ved busvendepladsen oven for Vang i Hasle kommune og
parkeringspladserne ved henholdsvis Udegårdsvejen, Fyrvejen og Skrokkegårdsvejen i
Nexø kommune.

Det fremgår af de nu indsendte tegninger og mål, -at miljøstationernes indhegninger
ønskes ændret i den ene retning, således at de bliver 4,5 x 6 m i stedet for de tidligere
tilladte 4 x 6 m. Samtidig søges om tilladelse til at montere låger i fronten af indhegnin-
gen.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til at ovennævnte godkendte miljøstationers
indhegninger udføres med de nu ansøgte mål og med lågemontage i fronten af indheg-
ningen.

Nævnets afgørelse er enstemmig .

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af 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
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt og

Skov- og Naturstrrelsen
J.nr 81'1 ?-001 - \~\\~ le-ooc \
Akt td 7
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Danmarks Naturfredningsforening

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



Bornholms Amt
Teknisk Forvaltning
Att.: Poul Veise
østre ringvej 1
3700 Rønne

Miljø stationer

NEXØ KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

Nexø, den 21. december 2000
J.nr. 07.01.05 P20
Denne sag behandles af: Torben Møller Pedersenladn
Direkte tIf.: 56493340 + 210
E-mai!: tmp@nexo.dk:

Da de miljøstationer der er opstillet (uden indhegning) viser sig at være meget
populære og godt brugt, ser Bofa et stort behov for øget kapacitet i containerne
for brandbart.

Derfor mener Bofa, at det er nødvendigt med en væsentlig større type container
end den der tidligere var regnet med: Dette bevirker imidlertid, at det bliver nød-
vendigt at øge arealet der ønskes indhegningen, men dog kun med 0,5 m. i den
ene retning.

Nexø Kommune søger hermed, på vejene af de 5 bornholmske kommuner, om
den principielle tilladelse kan ændres, til at omfatte indhegninger efter de nye
mål.

Indhegningen udføres som søgt tidligere, men med et ændret mål fra ca.6,O x 4,0
x 1,5 m, til ca. 6,0 x 4,5 x 1,5 m.
Den nye type container kræver en stor "køreadgang" i fronten af hegnet, hvilket
virker skæmmende, hvorfor der også ønskes tilladelse til at montere låger, der
mindsker indsigten i miljøstationen, som vist på vedlagte skitse.

Vi kan henvise til vor ansø~ng af 10. marts 2000, samt deres tilladelse af 2.
maj 2000, deres ref. 8-70-51-000-4/98, samt 8-70-51-4-405-13/98.

Med venlig hilsen

{hu4l- f2.~-J"t"
C:C'"<. r\~~

~" • ~ l J- . \ \':~. ;~T

Torben Møller Pedersen
ingeniør

j- ?v'!;; J- 'I-t!Vl;rY!7R
(:D

J-fo-SI-'I- '1{J5--r~/'7y
(5)

Telefontider
Mandag-onsdag 08.30- 15.00
Torsdag 08.30-17.00
Fredag 08.30-13.00

_ ~redningsnævnet
for Jnl0nJ)• _t .".~!' -

'tit\t'l"ltll"'llms amts fre l g,:,K,p;: ;;>
v MørreVæll~et·1' Telefon 5649 30 00

Postboks 125 Telefax56494170
3730 NexØ post~nexo dk
Giro 4 08 85 65 W'HW.nexo.dk

J.nr.SN 2001 ~~'\Ilo-oo(j \
L I. "ri.. f" lO< 00' ,."., l EkspeditIonstlder

Mandag lukk~Akt. nr- '"\.. Tirsdag-fredag 10.00-13.00
. ~ Torsdag dog 08.30·17.15

mailto:tmp@nexo.dk:
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