
03662.00

Afgørelser - Reg. nr.: 03662.00

Fredningen vedrører: Blanchs Hotel, Galgebakke

Domme

Taksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 06-06-1977, 26-09-1918

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE REG.,m. 3~'.0

•

•

KORTBLAD NR. 5033 1: 2000C

MATR.NR.:

AREAL

t r1- og 1- SOGN: Hammersholmgaard under
Allinge-8andvig jorder7,7 ha.

'I En . z· ,----=

, EJER:

FREDET

Privat.

Deklaration, l. 7.10.1918 •• •FORMAL: Æt bevare ejendommens landskabelige skønhed og sikre
offentligheden adgang til klippe- og skovpartierne.

INDHOLD Ejendommen må kun afhændes til personer med dansk
indfødsret. Bestemmelser om udstykning. Forbud mod
smagløs bebyggelse. Fredning af klippe- og skovpar-
tier.

~.•PATALERET Bornholms a!D.t, Foreningen IIBornholm" eller enhver
anden dansk forening med samme formål som denne og
"Bornholms Spare- og L~p.nekasse i Bønne".

REG. NR.: K 22-4
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REG. NR. j(,(,~

MATR.NR.:

AREAL

EJER

FREDET

• o

FORMAL:

INDHOLD:

KORTBLAD NR. 5033 1 2000

SOGN H~mmersholmgaard under
Allinge-Sandvig jorder

Privat.

Fredningsnævnets kendelse af 6.6.1977.

Æstetisk fredning og bebyggelsesregulering.

Eksisterende bygninger, undtagen 3 transformerstationer
og et vandvæTk nedrives, 05 der tillades opført en ferie-
by efter forelagte tegninger.
Bestem~elser vedrcrende elforsyning, anlæg af veje og p_
plads sa~t skovdrift.
Terrænændringer er ikke tilladt.
Offentligheden har adgang til at færdes til fods og op-
holde sig på det fredede areal.

o
,.PATALERET

REG. NR.:

Fredningsnævnet, fredningsplanudvalget og Bornholms
antsråd.

K 22 - 29

'-=============---==_._~-
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År 1977 den 6. juni afsagde fredningsnævnet for Bornholms

amts fredningskreds følgende
KENDELSE

i sag nr. 242/1975. Fredning af ejendommen
matro nr. l ~ og l t Ham-
mersholm Gård under Allin-
ge-Sandvig jorder, "Blanchs
Hotel" •
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~' Fredningsstyrelsen og fredningsplanudvalget for Bornholms
amt har ved skrivelse af 21. februar 1977 rejst fredningssag for
ejendommen matr. nr. l ~ og l t Hammersholm Gård under Allinge-
Sandvig jorder, "Blanchs Hotel", der er beliggende i Allinge-Gud-
hjem kommune ved Hammerhavn mellem Hammerknuden og Hammershus
slotsruino

Rejsningen af fredningssagen har været bekendtgjort i Stats-
.. tidende, Bornholms Tidende og Bornholmeren den 5. marts 1977.

Fredningspåstanden går i hovedsagen ud på, at de på ejendom-
ta)men værende hotel- og anneksbygninger skal nedrives, og at fremti-

dig bebyggelse på ejendommen ikke er tilladt udover en projekteret
ferieby bestående af 50 ferielejligheder med fællesbygninger, herun-
der inspektørbolig.

Ejendommen, der har et areal på ialt 7 ha. 7463 m2, ligger i

landzone og er undergivet fredskovpligt.
Ejendommen er delvis omfattet af bestemmelserne i naturfred-,

ningslovens § 46 om strandbeskyttelseszone, § 47 stk. l nr •.l om
skovbyggelinie, § 48 om fredede fortidsminder og § 53 om fortidsmin-e debeskyttelseszoneo Efter bestemmelserne i naturfredningslovens §§

., 54-56 er der offentlig adgang til en del af området.

e I henhold til deklaration tinglyst 7. oktober 1918 må.der ik-
ke ved smagløs bebyggelse eller på anden måde gøres indgreb i ejen-
dommens landskabelige skønhed. De på ejendommen værende klippe- og
skovpartier er fredlyste ved deklaration, der tillige giver offent-
ligheden adgang til færdsel på alle udlagte veje og gangstier. På-
taleberettiget i henhold til deklarationen er Bornholms amt, Fore-
ningen "Bornholm" eller enhver anden dansk forening med samme for-
mål som denne samt "Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne" (nu Spa-

\tt) rekassen Bornholm).
På ejendommen, der er skovbevokset, er opført en 14 m høj ho-
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(ta telbygning, to een-etages 'anneksbygninger og et udhus. Herudover
findes der på ejendommen tre transformerstationer og et vandværk.

De omliggende ejendomme er i hovedsagen fredet eller erhver-
vet af det offentlige med henblik på fredning, herunder delvis fjer-
nelse af den eksisterende bebyggelse, og hele området er beliggende
i fredningsinteressezone I.

~ Sagens baggrund.
Ved skrivelse af 28. august 1975 ansøgte Dansk Folke-Ferie

a.m.b.ao som ejer af ejendommen matr. nr. l ~ og l t Hammersholm
tt Gård om tilladelse til opførelse af en ferieby med 100 lejligheder

med plads til ca. 400 gæster i stedet for den eksisterende bebyg-
gelse på ejendommen, der er indrettet til 165 gæster.

Miljøministeriets Hammershusudvalg udtalte i skrivelse af
17. oktober 1975, at bebyggelse på det pågældende sted ville få en
uheldig placering inden for det naturparkområde, som er skabt om-
kring Hammershus, og at det burde undersøges, om opførelse af et
feriecenter kunne finde sted andetsteds på Bornholm.

Dansk Folke-Ferie meddelte herefter ved skrivelse af 280 ok-
e
e

tober 1975, at det ikke var muligt at opnå erstatningsarealer i umid-
delbar tilknytning til naturreservatet, og at selskabet derfor fast-
holdt ansøgningen.

Samtidig oplystes det, at ønsket om at gennemføre projektet
nu skyldtes aktuelle krav om brandsikring og det ønskelige i at sa-
nere området ved at erstatte de høje bygninger med lav bebyggelse,
der kan sløre s i skoven.

Bornholms amtsråd kunne ikke godkende projektet, men gav v.ed
skrivelse af 16. februar 1976 i henhold til loven om by- og landzo-

\4' ner principiel tilladelse til opførelse af en ferieby efter et redu-
ceret projekt med 50 lejligheder og fællesbygninger på ejendommen.
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la Skovstyrelsen afslog ved skrivelse af 120 august 1976 at gi-
ve tilladelse til bebyggelse i henhold til skovloven under hensYn

I

til, at der var tale om en kystnær skov i et naturfredningsmæssigt
højt prioriteret område, men denne afgørelse blev af Dansk Folke-
Ferie indbragt for miljøministeriet, der i skrivelse af 2. december
1976 meddelte den ønskede tilladelse under henvisning til, at projek-
tet efter ministeriets opfattelse ud fra en helhedsvurdering af de

tt skovbrugsmæssige, landskabelige og rekreative interesser i området
skønnedes at være en bedre løsning end bibeholdelse og ombygning af
de eksisterende bygninger. I skrivelsen anførte s det, at ministeriet

taJmåtte tillægge det vægt, at der ikke sker yderligere bebyggelse på
ejendommen, og at det var en forudsætning for tilladelsen, at der
blev rejst fredningssag for ejendommen. Miljøministeriet anmodede
derefter fredningsstyrelsen og fredningsplanudvalget om i forening
at rejse sagen.

Fredningsnævnets forhandlinger m.v.
Under et af fredningsnævnet den 21. marts 1977 afholdt møde på

ejendommen erklærede Dansk Folke-Ferie sig indforstået med, at ejen-
tt) dommen fredes i overensstemmelse med fredningspåstanden, og at fred-
tt ningen sker uden erstatning.

I forbindelse med mødet foretages besigtigelse af ejendommen,
og der blev forelagt et af arkitekt Stephan Kappel, Lyngby, udarbej-
det detailprojekt til feriebyen (tegning l F, revideret 28. maj 1976,
samt tegningerne 14-28 og tegning 301, alle dateret i tiden mellem
l. februar og 8. marts 1977), hvorefter feriebyen agtes opført i en-
heder på een og to etager.

Repræsentanterne for Bornholms amtsråd, Allinge-Gudhjem kom-
4t mune og Danmarks Naturfredningsforening anbefalede den foreslåede

fredning af ejendommen og ferieby-projektet. Amtsrådet ønsker sig



tt dog tillagt påtaleret i henhold til fredningskendelsen sammen med
fredningsplanudvalget og fredningsnævnet.

Sparekassen Bornholm, Foreningen "Bornholm" og Bornholms amt,
der er påtaleberettigede i henhold til deklarationen tinglyst 7. ok-
tober 1918, har afgivet erklæring om, at de ikke har noget at indven-
de mod projektet.

Naturfredningsrådet har ved skrivelse af 190 april 1977 med-
tt delt, at rådet ikke har bemærkninger til fredningsforslaget.

Fredningsnævnets afgørelse.
~ Fredningsnævnet finder, at det pågældende område er særdeles

fredningsværdigt på grund af sin karakter og usædvanlig smukke belig-
genhed mellem Hammershus og Hammerknuden i tilknytning til andre are-
aler, der er fredet eller erhvervet af det offentlige, og må anse det
for værdifuldt, at offentligheden har adgang til området.

Projektet til ferieby kræver nævnets tilladelse i henhold til
bestemmelserne i naturfredningslovens § 46 om strandfredning og § 53

om fortidsmindebeskyttelseszone for såvidt angår en del af bebyggel-
el sen. Endvidere kræves tilladelse efter naturfredningslovens § 47 stk.
ti l nr. l om skovbyggelinie, idet det må antages, at en del af den pro-

tt jekterede bebyggelse uanset skovbevoksningen på ejendommen vil kunne
ses fra havet og fra Hammerknuden, i hvert fald en del af året.

Efter fredningspåstanden, der foruden af ejeren er tiltrådt af
alle de implicerede mYndigheder og Danmarks Naturfredningsforening
samt af de påtaleberettigede i henhold til den tinglyste deklaration,
er der nøje sammenhæng mellem den ønskede fredning og opførelsen af
den projekterede ferieby, der skal træde i stedet for de nuværende
hotelbygninger.

Under hensyn til, at gennemførelsen af fredningen må antages
at medvirke til sikring af nogle af ejendommens naturværdier, og da
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udskiftningen af de eksisterende bygninger med lavere bebyggelse
skønnes at være en landskabelig forbedring, finder nævnet at kun-
ne tiltræde, at ejendommen fredes uden erstatning i overensstem-
melse med fredningspåstanden med enkelte redaktionelle ændringer
som nedenfor anført og med påtaleret også for Bornholms amtsråd.

I konsekvens af fredningen meddeler fredningsnævnet samti-
dig dispensation til den projekterede ferieby i henhold til natur-

e fredningslovens § 46 stk. 6, jfr. stk. l nr. l om strandfredning,
§ 47 stk. l nr. l om skovbyggelinie og § 53 om fortidsmindebeskyt-
telseszone.e Gennemførelsen af fredningen medfører ingen ændring af be-
stemmelserne i den den 7. oktober 1918 tinglyste deklaration, der
således fortsat består som hidtil.

Kendelsen vil være at tinglyse servitutstiftende på ejendom-
men med prioritet forud for pantegæld og private servitutter og byr-
der.

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

-e
•

Ejendommen matr. nr. l r og l t Hammersholm Gård under Allin-
ge-Sandvig jorder fredes ved pålæg af følgende servitut:
"l. Bebyggelse.

De på ejendommen værende bygninger med undtagelse af et vand-
værk og 3 transformerstationer skal nedrives og fjernes, og arealer-
ne skal ryddeliggøres for fundamenter, planeres og soigneres ved på-
førelse af mindst 0,15 m muldjord.

Der tillades herefter opført den på vedlagt e kort indtegnede
ferieby omfattende 50 ferielejligheder foruden restauration og andre
fællesbygninger, herunder inspektørbolig, i overensstemmelse med det
for fredningsnævnet forelagte projekt.

Til ydre bygnings sider skal anvendes brune mursten og grågrønt
træværk.
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Tagdækning skal udføres af brune tagsten.
Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele er

også andre farver tilladt.
Såfremt der i forbindelse med jordarbejderne til bebyggel-

sen findes fortidsminder (grave, gravpladser m.v.) skal arbejdet
standses, og meddelelse om fundet skal straks ske til fortidsminde-
forvaltningen i fredningsstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 49.

De for feriebyen nødvendige tekniske anlæg, herunder eventu-
el udbygning eller ændring af transformerstationer og vandværk, kan
udføres efter tegninger og beliggenhedsplan, der forinden skal god-

~kendes af fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt der kan
påvises anden mulighed for placering og /eller ydre udformning, der
funktionelt kan modsvare det af lodsejeren ønskede.

Den for bebyggelsens opførelse nødvendige fældning af træer
kan foretages indtil en afstand af højst 8 m fra den påtænkte byg-
ning.

Herudover skal det ikke være tilladt at opføre yderligere be-
byggelse i det område, der er omfattet af fredningen.e

e
e

2. Ledningsnet.
Feriebyens interne elforsYning skal ske via jordkabel.

3. Veje.
Veje må alene udlægge s over ejendommen i overenssten~else med

den på kortbilaget angivne bredde og skitserede linieføring.
Den eksisterende vej langs ejendommens sydskel til den nuvæ-

rende hovedbygning skal fremtidig udelukkende kunne anvendes som sti
for gående.

På det på kortet angivne areal ved ejendommens nordligste
hjørne skal det være ejeren tilladt at anlægge en parkeringsplads på
ca. 2000 m2•

Parkeringspladsen skal langs vejen og mod nordvest omgives af
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lO,

~en 5 m bred tæt, slørende beplantning, der stedse skal vedligehol-
des af ejeren.
4. Arealernes drift.

Skovdriften af arealet skal tilrettelægges med henblik på,
at den bebyggelse, der er tilladt opført, til stadighed er sløret
mest muligt imod indseende fra det omgivende terræn.

løvrigt skal den på ejendommen eksisterende bevoksning ved-
ttligeholdes gennem en plukhugstlignende driftsform, der sikrer beva-

ring af en arts rig og varieret bevoksning.
5. Terrænændringero- På arealet er ændringer i terrænet, bortset fra de ændringer,
der er nødvendiggjort af projektet, ikke tilladt.
6. Adgangsret m.v.

Offentligheden har adgang til at færdes til fods og opholde
sig på det fredede areal. De på kortbilaget viste stier skal opret-
holdes, og det tillades det offentlige om fornødent at vedligeholde
disse stier.

Fredningsnævnet kan fastsætte et ordensreglement for ejendom-
ttmen, og det skal være tilladt fredningsmyndighederne at opsætte skil-

med ordensreglementet samt kortborde i området.
Påtaleret.

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Bornholms amts fred-
ningskreds, fredningsplanudvalget for Bornholms amt og Bornholms amts-
råd. '.'

Der tillægges ikke ejeren af ejendommen erstatning.
Denne kendelse kan inden 4 uger fra modtagelsen indanke s for

overfredningsnævnet af ejendommens ejer og de i naturfredningslovens
§ 22 stk. 2 nr. 2-6 og § 58 nævnte personer og myndigheder, og tilla-

cttdelsen til opførelsen af feriebyen må ikke udnyttes forinden udløbet
af denne frist.

Aksel Petersen "Mogens Lorentzen Ernst Erlandsen
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(I Kob.:1nhavll kvarter)
eller (I de sonderjydske laJlds-
r:le1ej'Jd. og b/.I tingbogen,

art, nr., ejerlav, sogn.
l E., l t

Gade og hus nr.:

(udfyldes ~f dor.u1'lcrKOntOret

Kobers }
IIUltIl'l(!CSl10lI'IREG. NR, Kredltors bopæl:

.Jb b ~elder:

D e k l n r Cl. t i o n.----------------------
Und erskrevne Bestyrelse J'or A/S ~t'BornholPls nn tionale

11at (' J.l er". J.. obenhavn, crk lærer herved i'ar n,pvn t e A/S oC; alle et't er-

tiJ'ltot'cl1.c!e e.J()l1.d()lI1l11(~, nemlig:

1\.. llotl~l "1!c~11ir:dor1rnen":

Pla t r,. nr. J 'J, cl en If tie

hoJms

Horn-

a1' hartkorn l td. 7
skpr. 1. i'dkr. "HelliB'damsgaarrlen"

kaldet,

matr. nr. 108 hu ibc!rn, dPlarkslad, ai' hartkorn 2 skpr. 2fctLr.i:
l Il-.r alb.

Platr. nr. loH bæ i elm., Udmarkslod, af' hnrtJ.;orn 2 :frir. li alb.

matr. nr. hH
matr. nr.

at' hartkorn l skpr. e :fdrkr. et alb.

hartkorn 14-skpr. I1~dkr. 2% al h.

b. "lHanchs Hotel", Hatr. nr. l .! o{~ l 2:: af' "JIarltnersholrn"s jordpr,

XJli nge-Sandvig Land so{':n, Ilntnmershns Birk, n t'

hartkorn 11enholclsvis:

1 skp. :3 rdh. I~' nIb.

o o'~ aJb.,o



at n;pvntc cjundnll11l1(-) Ih overensstcl'll'wlse PlOd 1\/S's i'ormi'll stedse sj.'al

bevQres i dansk eje, s;'llcde.s at der ikLnn IlJh finde al'1l,Y'ndclso st(:d

til p(~r.soncr lllC'<! dansk indi'ocisret eller til :;elsj·.aher, der er rc-

gistrerede heri landet, o{'; hvori såvel 1'1(~rtaJ let al bestyrelsen

som aktiemajoriteten har dansk inriJ'(-Hlsret, samt at de na'vntc e,jen-

dor'1!'lC skJ.I bevares imod ctllvl'rt indG'reb i deres J i.u'ldsJ<.ahelige

sl.nndlL,~cJ. DC' til de 1tn(I(~r litr. 1\ nwvnte ejendorlr1e, "][ellLo;dor'ls{~aarrien"

• tLI J i,.'~,':('nde U{'; llnderlH!~'te av1s,jorder kan derl'or vel j'raskiJ J e f', e,jcn-

dO!'d'lcn" il'lo(] fr(~l11deles at drives SO!'l nv1sjord, oe; irtlnd at n;1'rv<"rendc

rl(·.J..laration 1'rcl'ldeles kOPlI'Jer til at lW.'.rte P;"I p,ienrlOf'JI'1Cne, l'1en iovri,o;t

• J'!:"lin,'~'0n udstykninr,- ar alle ete n;"'vnte e,jendontT'1e ellC'r dele herai'

j'j n<ic' SLCld, 1i:~()soll1 hej 1l'r LI· 1'.0 1)("'1(~Ldt(~ C:,i(ln<lOlrn'lCJ011pr c1c~le her-

Vel' I'd1 ho11f'r j khe ved smae;slos behYf';I';clsp ej l er pc'\ an-

(lller ol'11J'y{~'nin{;,er, som påkræves ved hef;~e hoteller tap,-e alle til-

1>" r J i.g l~ 11on s y n i s å h e n s e en cl e, h v i 1.J..... e t orss tI 111[l j a r,- t t a e e s v c ri oP -

• forels (l af j, ot tager eller ane! re hcho Al scshus p ptt e J enrlOP1PH~ne, Det

er dcrJ'or en sc1v:t'o1.{';e, at der pil SaPll'le ik)';p Plh op1'ores IahriJ...('r

e• ('ll(:r "V(JS no{;pn urt ar .i..ndllstrie1 virJ..soPJll(·d, derllnder stenhr'uO •

A/S "Jlorn1LolT'ls' nat I.onale llotcll(-~r" t'orh(~ho1.dcr sif~ dog,

f',ilJi"n{~e det ejer de undnr titr. J\ ,ni"vnte ejcndo/11l'lc( I/][nlligdollll'lcntl)

ti1li{je at J.'raskilJ.e tLL a1'1J:"ndelsc enkeldJe !'lindre parceller fra ~i:

disse ejcndo/'1I11(~ til private villaer, elO{; kun pfl vilkår, at sol-

skahets hestyr('lse (~r for'p1il':tet til at p,,\S(l, at der ved behYG-

r;C'J.S'~ taGe s lanri SJ... a 1>el ige og arki t ek t onishe henf;yn, i hvilken hen-

s(~end(~ hestyr(:J ~ens shan er det a:t'l'~orenrit), Dog' h.an 13estyrelf',c

afspmrre dele til lldeJllkkcndc hru{'; for 1LotcJ1crncs [\'il'ster.

Lndclj r; j'recl ~yscs cld ph. cjcndolll/'Icne v:,·rendo klippp- or;

skovpartier, llvorllOS (iOr {;iV(lS arl,'~'an{; til ]'or alle oe; enhycr at
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\, l\.uuCIJIlClYIl ,(varter)
e/ler (I de sanderjydsl:e lands.
dele) bd. og bf. ItIngbogen,
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Gade og hus n~.: Anmelder:

havet imod at iu{';ttu",;e al ti1hLlrlifj SOllll:lcli{;hecl or; ikke at V;T\re til

gene ~or hotellerne o~ cl j sses gi.~ster.

Ve i denne del,_Jaration oJllmelrlte servituter ar; h;-;ftclscr

P;l.l;T\{~r;es j'or bestandip; 0('; skal altså ikke kunne h <Y:!Ve s • S;\:fremt no-

cen af de n~vnte fastsatte bestePlmelser desua~tet skulle blive Mis-

lL[';ltoldte al A/S eller :fremtidige e,jere t il kOflltTler Bornholms Amt,

li'oreninr;cn "1lornholm" elJ.f~r enhver anden dansk forenine merl samme

j'or/ll::1 som denne oe; "Bornholms Sparc- 0e Laancknsse i H0nnefl påtale-

ret, s{t a t· AJlltet 0e; f~nhvcr [ti' de n~vnt e Insi:>i tut ioner særskil t ved

dOJ'lstolene kan kr;y've ersta tning J'or stedf'llndne Jllidlir:;holdelsor oe;

l'nrltolrlenc reJtabili teret :-<01'1 OP! in~en mislighoJ.clelse havrle 1undet

sted.

Det bemi"rLcs, at der på matr. nr. JJ, 10R hu, 10R ]!)rr!, l~8

c O{S 1)7 i HI'! sOGn l'.indes tin[';l ..'st :følGende hr"rtelser:

lJel·laration om land{~ilde 0('; dokllJ11enter 01'1 tiendeafe;if'ter,

do ti] H(~dninnsv;"senet ancflenclc frr'rclselsrot, ting-

l~st 7. juni J ~>1I,

do til Ant sråd et an{~cclcnde r"'rd s el sret ror all e oG

enhv.er til og ne<lact de pc"t I'latr. nr. '3J,10R bn oe:

loB bil~ lane;s havet v;~rende l<lippcr or; ad c;anr,-stien

langs havet salllt anc;åencle t'redlysninp,- af klipperne,

s(llænge d er p~\. c j endoJ1I1'lCne drlt.vc s C'«,stgi veri eller

ho] des He s taura tion eller Vinrt shus.

J\i'e-ii'tspligtir: Jernhaneskyld Booo kr. pfl sidstnævnte J de .
I

I'lutr. nr. s;-rorskilt pr, Jllatr. nr. hH .e- vejservitllt J11.V. i 1'01_

(';0 l:ontrakt, tjr1{~lil)st G. maj ]8]6.

J)(~ldara ti on an{jc\end n Fred s kov s ror pI j iO; t eJ s e, ti np,'l,l' s t 27.

aU{~lIsL l~nJ. s:r.r"ki.lt pil. Platr. nr. ~)7 [trlige arvofiY'steufc;i.fter'

......J len •• n & Kjeld.ko. AIS, I<obenhavn



, ..
"...,.....- ''''ir Hekognltion ved ejcrsJ<..iFt') til Statskassen, hvorr'or"'denno har

hestnndlG l sto PriorLtet :i. jorder O{~' evc:ntneLle by,-,:ninGer,

e s,...rski1t pft matr.nr. 4H c oG 97 et lti.n i'ra hreditJ<.assen ror land-

ejendoMMe' ustiftcrne, stort 2200 kr., med statutM~ssi~e for-

plil,:te1ser, derunder 4-}% p.a. i rente, sanlt at der på ejendoPl11ene

1'1at r. nr. l .1 o~ l E i Alling"e-Sandvie- Landso{~n h"'1t er l?m fra

Ustifternes hrediti'orening, stort 5o.Roo kr. l'1ed statutpli"ssiB"e

EorpJifftelser, derunder 4~~ p.a. i rohte OG at der hera~ tillcnM-

PIer Statskassen ved ejerski:fte en kendelse af l{ kr.

J\ObenJlUvn, den ~~(). september 191R

hnud Valloe Th. Lund " ~rohan J)idriksen
\ ',..,• Til vitterliGhed:

N. Jnrc,-ensen

Uravcsen.

],<Y'st j.nden Jfal'mersJ1ns Hirketllinr;, den 7. oktober J.9lR 0(; proto-

Jolls Ko1'oed
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03662.00

Dispensationer i perioden: 10-04-1990



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
A Dommerkontoret iRønne
• amgade 4A. 3700 Rønne,tlf. (03) 95 01 45

.•

•
•

,

REG. NR.
Sag nr. 2/1990
Den 1 O APR. 1990 Modtaget •

Skov- og NaturstyrøJsen

1 1 APR. 1990

Sandvig Feriecenter
langebjergvej 24
3770 Allinge.

GENPARTtH Skov-,
til und.::;;-mtnil1g
O. h. t. OSlO!! ~kr.af
J. nr.

og Naturstyrelsen

+ bilag .

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til anlæg af
en boldbane på ejendommen matr. nr. 1 r og 1 t Hammersholm Gård.
Boldbanen bliver ca. 15 x 30 m stor og agtes placeret ved et
rensningsanlæg i ejendommens sydvestlige hjørne ca. 10 m fra
skellet til Hammersholms jorder. Arealet planeres og pålægges en
asfaltbund, og omkring banen opstilles et trådhegn ca. 3 m højt,
der sløres med slyngplanter samt træer og buske.

På ejendommen findes en ferieby omfattende 50 ferielejligheder
samt restauration og andre fælles bygninger.

Ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 6. juni 1977,
hvori bl.a. er bestemt, at der udover de eksisterende bygninger
og nødvendige tekniske anlæg ikke må opføres yderligere bebyg-
gelse, ligesom der ikke må foretages ændringer i terrænet.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler fredningsnævnet
herved tilladelse til det ansøgte.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-

Miljøministeriet
Skov-ogNatum~e~n
J.nr. SN (2/ l(h - 00 C/I
Akt. nr.~1.



steriet, Bornholms amtsrAd, Danmarks Naturfredningsforening og
Allinge-Gudhjem kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Irl Gudhjem kommune.

Lorentzen

,
•
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Bornholms Regionskommune 
Teknik & Miljø 
Natur 
Skovløkken 4, Tejn 
3770 Allinge 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til etablering af en oplevelsessti gennem 
fredede områder ved Helligdommen og Gudhjem. Projektet er nærmere beskrevet i det 
materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at den projekterede sti ved Helligdommen berører arealer omfattet af 
fredningsdeklarationer fra henholdsvis 1913, 1918 og 1966. 
 
Fredningsdeklaration af 22. marts 1913 fastsætter blandt andet, at offentligheden skal have fri 
adgang til klippepartierne ved havet samt stien langs havet. 
 
Fredningsdeklaration af 26. september 1918 indeholder navnlig æstetiske bestemmelser for 
byggeri på det fredede område. 
 
Fredningsdeklaration af 12. december 1966 indeholder navnlig bestemmelser om 
offentlighedens adgang til og anvendelse af arealet kaldet ”Bornholmerpladsen”.  
 
Den projekterede sti berører ved Gudhjem blandt andet et areal, der er omfattet af frednings-
deklaration af 14. september 1951. Deklarationen omhandler fredning af et større areal ved 
Gudhjem og Bokul og indeholder navnlig bestemmelser om offentlighedens adgang samt 
æstetiske bestemmelser for byggeri i det fredede område. Endvidere fastsætter deklarationen 
” de i plantagen værende veje må forbindes med den nye vej; de må dog foruden til gående 
færdsel og cykelkørsel kun benyttes til arbejdskørsel, hvilket skal tilkendegives ved opslag. 
Dette skal også gælde andre veje, som måtte blive anlagt på det fredede område.” 
 
Projektet indebærer nyetablering af et ca. 30 m langt tracé på arealer, der er omfattet af 
fredningsdeklarationen af 14. september 1951. 
 
Det er oplyst, at oplevelsesstiens linjeføring på ovennævnte fredede arealer alene berører 
arealer i kommunalt eje. Dog ejer Danmarks Naturfond arealerne, hvor oplevelsesstien 
passerer Bornholmerpladsen.  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 20. maj 2014. 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN 2/2014 
Den 26. maj 2014 



Bornholms Regionskommune har på besigtigelsen nærmere redegjort for linjeføringen på de 
fredede arealer samt anskueliggjort stibrokonstruktionen, som forventes opført over en mindre 
sprækkedal ved p-pladsen ved Bornholmerpladsen. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfond, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk 
Forening og Dansk Vandrelaug har anbefalet projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet finder det til projektets gennemførelse ufornødent at meddele dispensation i 
forhold til fredningsdeklarationerne af 22. marts 1913 og 26. september 1918, idet projektet 
inden for arealgrænserne af disse deklarationer ikke begrænser offentlighedens adgang og 
ikke fremstår som et byggeri.  
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler fredningsnævnet dispensation fra 
fredningsdeklarationen af 12. december 1966 og fredningsdeklaration af 14. september 1951 
til udførelse af projektet. Fredningsnævnet har herved navnlig lagt vægt på, at stien alene 
berører begrænsede områder af de fredede arealer og vil tilgodese offentlighedens færdsel i de 
fredede områder.  
 
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 naturbe-
skyttelseslovens § 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, Dansk Vandrelaug 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 
 

http://www.nmkn.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
Gunner Larsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opsætning af solpanel på 197x70 cm 
på ejendommen matr. nr. 1-t Hammersholm, Allinge-Sandvig Jorder, beliggende Sænehavn 
1c, 3770 Allinge. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til frednings-
nævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration af 1918, hvoraf bl.a. fremgår: 
 
Der må heller ikke ved smagløs bebyggelse eller på anden måde gøres indgreb i 
ejendommenes landskabelige skønhed. 
 
Ejendommen er endvidere omfattet af deklaration fra 1977, hvoraf bl.a. fremgår: 
 
Der tillades herefter opført den på vedlagte kort indtegnede ferieby omfattende 50 
ferielejligheder foruden restauration og andre fællesbygninger, herunder inspektørbolig, i 
overensstemmelse med det for fredningsnævnet forelagte projekt.  
Til ydre bygningssider skal anvendes brune mursten og grågrønt træværk.  
Tagdækning skal udføres af brune tagsten. 
Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele er også andre farver tilladt. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 16. juni 2015. 
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet det ansøgte.  
 
Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Bornholm har ikke haft bemærkninger mod 
det ansøgte.  
 
Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-6/2015 
Den 22. juni 2015 



Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
udførelse af projektet med et solpanel, der måler 197x70 cm, som ansøgt.  
 
Nævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at solpanelet vil blive placeret lavt på gavlen 
og ikke på taget, samt at der fra omgivelserne alene er et meget begrænset indsyn til den 
pågældende gavl. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at ejendommen i både placering og 
adgang er adskilt fra langt hovedparten af de ferieboliger, hvis udseende er reguleret ved 
deklarationen fra 1977. Nævnets dispensation i denne sag kan derfor ikke forventes tillagt 
præcedens for eventuelle tilsvarende ansøgninger for øvrige ferieboliger i området. 
 
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  

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


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 
 
 
 
 
Hans-Aage Steenberg 
 
hs@steenberg.dk 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende dispensation til bibeholdelse af 7 
ovenlysvinduer på matr.nr. 1-t Hammersholm, Allinge-Sandvig markjorder, beliggende 
Langebjergvej 124A, B og C, samt 126B og C, Sandvig, 3770 Allinge. Projektet er nærmere 
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration fra 1977, hvoraf fremgår 
blandt andet, at et tidligere hotel på stedet kunne nedrives og landskabet reetableres, hvorefter 
der måtte opføres en ferieby med 50 ferielejeligheder, restauration og andre fællesbygninger. 
Bygningerne skal være med ydre bygningssider i brune mursten og grågrønt træværk og 
tagdækningen af brune tagsten. Til døre og vinduer og andre mindre bygningsdele er også 
andre farver tilladt. Skovarealerne omkring bebyggelsen skal bevares og drives på en måde så 
indblik fra omgivelserne sløres mest muligt.  
 
I 2011 meddelte fredningsnævnet dispensation til delvis ombygning af feriecenteret, hvor der 
i restauration og fælleslokaler blev indrettet 8 nye ferieboliger. Det fremgik af projektet, at 
ombygningen omfattede blandt andet opsætning af 2 ovenlysvinduer. I forbindelse med 
ombygningen blev der imidlertid opsat yderligere 7 ovenlysvinduer. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 11. april 2016. 
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig imod det ansøgte. 
 
Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil have negativ indvirkning på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, som ejendommen er beliggende i, og 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 herved lovliggørende 
dispensation til bibeholdelse af de omhandlede 7 ovenlysvinduer. Nævnet har herved navnlig 
lagt vægt på, at bygningens tagflade med ovenlysvinduerne ikke adskiller sig nævneværdigt 
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fra ejendommens øvrige tagflader med ovenlysvinduer, samt at ejendommen er indpasset i og 
afskærmet fra det omgivende fredede landskab med tæt og høj beplantning.  
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
 
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 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


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 
 
 
 
Ejerforeningen Hammershuse 
v/Jakob Kold Pedersen 
 
mail: jkoldp@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at isætte højtsiddende vinduesbånd i 
de såkaldte A-huse i bebyggelsen Hammershuse på ejendommen matr.nr. 1-t Hammersholm, 
Allinge-Sandvig Jorder, beliggende Langebjergvej, Sandvig. Projektet er nærmere beskrevet i 
det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret i følgende kortudsnit: 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Af relevans for sagen er ejendommen omfattet af en fredningskendelse af 6. juni 1977 om 
fredning af ejendommen matr.nr. 1-r og 1-t Hammersholms Gård under Allinge-Sandvig  
jorder, ”Blanchs Hotel”.  Det fremgår af fredningskendelsen blandt andet, at det daværende 
hotel kunne nedrives og landskabet retableres, hvorefter  
”… 
        Der tillades herefter opført den på vedlagte kort indtegnede ferieby omfattende 50 ferielejligheder foruden 
restauration og andre fællesbygninger, herunder inspektørbolig, i overensstemmelse med det for fredningsnævnet forelagte 
projekt. 
        Til ydre bygningssider skal anvendes brune mursten og grågrønt træværk. 
        Tagdækning skal udføres af brune tagsten 
        Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele er også andre farver tilladt. 
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         … 
  
         Skovdriften af arealet skal tilrettelægges med henblik på, at den bebyggelse, der er tilladt opført, til stadighed er 
sløret mest muligt imod indseende fra det omgivende terræn. 
…” 

 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 1. august 2017, hvorunder det kunne 
konstateres blandt andet, at de omhandlede ferieboligenheder er samlet i sektioner med et antal 
boligenheder i hver sektion. Sektionerne er placeret som i et tæt bygadeforløb overfor en anden 
type ferieboliger, der også er samlet i sektioner.  
 
Bornholms Regionskommune har vurderet, at projektet indebærer, at faren for ”lysforurening” vil 

være minimal, da de facader det drejer sig om, vender ind mod hinanden i det tætte bygadeforløb, 
og da tagudhænget over de ansøgte højt siddende facadevinduesbånd er forholdsvis stort. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet, at der i forbindelse med en eventuel 
tilladelse til det ansøgte, fastsættes vilkår om, at etableringen af vinduesbånd skal finde sted 
for en hel sektion af boligenheder, således at oplevelsen af et ensartet og afdæmpet udtryk af 
bygningsmassen så vidt muligt opretholdes.  
 
Foreningen Bornholm har anbefalet det ansøgte. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre en 
væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området eller påvirke 
yngleområder for arter på habitatdirektivets bilag II- og IV-arter, herunder områdets økologiske 
funktionalitet for disse arter.  
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Det ansøgte projekt indebærer ikke en udvidelse af de bebyggede arealer, men dog en ændring 
af det visuelle indtryk af den eksisterende bebyggelse, dels fordi projektet vil give mulighed for 
at udskifte det hidtidige træbånd på hver side af det under øverste tagudhæng placerede 
tremmevindue i bebyggelsens A-huse med et vinduesbånd opdelt i tre mindre vinduer på hver 
side af det eksisterende tremmevindue, dels fordi etableringen af vinduesbånd ikke vil ske for 
hele boligsektioner, men være en mulighed for de enkelte boligenheder i hver boligsektion, 
hvilket vil fremhæve et brud med det hidtil afdæmpede og ensartede visuelle indtryk af 
bebyggelsen. Desuden har det projekterede opdelte vinduesbånd ikke en symmetrisk 
sammenhæng med stueetagens vindues- og tremmepanelforløb.  
 
Fredningsnævnet finder imidlertid, at enkelte justeringer og retningslinjer for projektet kan 
imødegå ovenstående, hvorfor fredningsnævnet i medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven 
meddeler dispensation til udførelse af projektet på følgende vilkår:  
 
At det eksisterende træbånd udskiftes med et ubrudt vindue på hver side af tremmevinduet, 
at vinduets dimensioner for karm og ramme så vidt muligt svarer til tremmevinduets,  
at der til vinduerne anvendes antirefleksbehandlede energiruder, 
at alle boligenheder i en sektion eller det antal boligenheder, der er nødvendige for at 
fastholde en symmetri i sektionen, eksempelvis sektionens gavlboligenheder eller sektionens 
midterste boligenhed(er), foretager udskiftningen samtidig, og 
at fredningskendelsens bestemmelser om farve- og materialevalg iagttages ved udskiftningen.  



 
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 
 
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/
http://www.naevneneshus.dk/


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 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Gunner Chr. Larsen 
Frederiksborgvej 133A, Himmelev 
4000 Roskilde 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 15. april 2019 ansøgt om tilladelse til på ejendommen 
matr. nr. 1-t, Hammersholm, beliggende Sænevej 1C, 3770 Allinge, at isætte 4 ovenlysvin-
duer på 1,40 m x 0,66 m i en feriebolig. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er 
sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 6. juni 1977, der tillader opførelse af en 
ferieby omfattende 50 ferielejligheder foruden restauration og andre fællesbygninger. For så 
vidt angår bygningerne indeholder fredningskendelsen endvidere bestemmelser om disses 
ydre fremtræden. Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensation til, at bygningen, som 
ansøg-ningen vedrører, og som tidligere har fungeret som fællesbygning, ombygges til 
ferielejlig-heder. Øvrige ferielejligheder i området er forsynet med ovenlysvinduer. 
 
Fredningsnævnet har den 29. juni 2011 meddelt dispensation til udførelse af samme projekt.  
Denne dispensation er imidlertid ikke udnyttet inden for 3 års fristen, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, hvorfor ansøgningen er genfremsat. 
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet, at nævnet meddeler dispensation på ny og har 
oplyst, at Kystdirektoratet har meddelt dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinjen på 
ny. 
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Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) har i forbindelse med en anden ansøgning i 2016 om 
dispensation til bibeholdelse af 7 tagvinduer i bebyggelsen Hammershuse (FN-BOR-1-2016) 
oplyst, at området er beliggende i Natura 2000-område nr. 184, Hammeren og Slotslyngen 
(habitatområde nr. 160). Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 160: 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1230 Klinter eller klipper ved kysten 
1330 Strandenge 
2320 Indlandsklitter med lyng og revling 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
8220 Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter 
8330 Havgrotter, der står helt eller delvis under vand 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
Det var Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke ville have negativ indvirkning på 
udpegningsgrundlaget, og at det pågældende projekt ikke ville medføre beskadigelse/øde-
læggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation på ny 
til udførelse af det ansøgte projekt. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, jf. § 10, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 
842 af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn, da nævnet tidligere har meddelt 
dispensation til isætning af ovenlysvinduer på den pågældende ejendom, og da projektet ikke 
har ændret sig i forhold til den tidligere dispensation.   
  
Dispensationen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før 
klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger 
endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 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.  
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 
 

http://www.naevneneshus.dk/
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Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 

Henrik Engell Rhod 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
Ejerforeningen Hammershuse 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 5. juli 2021 ansøgt om tilladelse til, at man på 
boligenheder, benævnt ”A-huse”, på ejendommen matr.nr. 1-t, Hammersholm, Allinge-
Sandvig Jorder, beliggende Langebjergvej, Sandvig, kan udskifte den nuværende 
træbeklædning fra hoveddørs- og vinduesoverligger op til det undersiden af det faste halvtag 
(”markise”) med et vinduesbånd i hele boligenhedens forløb. Vinduesbåndet vil blive tredelt 
med det midterste fag over hoveddøren. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er 
sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-17-2021  
Den 21. oktober 2021 



Sagens oplysninger 
 
 
Ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 6. juni 1977 om fredning af ejendommen 
matr.nr. 1-r og 1-t Hammersholms Gård under Allinge-Sandvig jorder, ”Blanchs Hotel”, hvor 
det blandt andet er bestemt at det tidligere hotel på stedet kunne nedrives og landskabet 
reetableres, hvorefter der måtte opføres en ferieby med 50 ferielejligheder, restauration og 
andre fællesbygninger. Bygningerne skal være med ydre bygningssider i brune mursten og 
grågrønt træværk og tagdækningen af brune tagsten. Til døre, vinduer og andre mindre 
bygningsdele er også andre farver tilladt. Skovarealerne omkring bebyggelsen skal bevares og 
drives på en måde så indblik fra omgivelserne sløres mest muligt. 
 
Ansøgeren har om projektet nærmere oplyst: 
”… 

Møbelarkitekten Finn Juhl tegnede og opførte i 1942 eget hus beliggende som nabo til 

Ordrup Kunstmuseum. Finn Juhls hus er i dag en del af selve kunstmuseet. En 

karakteristisk visuel og praktisk detalje ved huset er, hvad man kunne kalde det mobile 

halvtag (markise) […]. Finn Juhls arkitektur har som Hammershuse japansk 

inspiration, […], men her med valg af statisk halvtag og udhæng, som desværre 

medfører et noget mørkt indre […].  

 
Ejerforeningen Hammershuse består næsten udelukkende af to typer boliger kaldet A og 

B huse, hvor førstnævnte er beliggende på højre side af den centrale vej. For ca. to år 

siden godkendte Naturfredningsnævnet, Bornholm en ansøgning om ovenlysvinduer i 

syd/østsiden af 27 A-huse og 5 nord/vestvendte på betingelse af bevaret symmetri i 

husrækkerne, at genskin blev begrænset, og at isætning blev udført samtidigt. A-husene 

er opført i forløb med henholdsvis to og tre boliger, dvs. de to yderste boligejere skal 

være enige om ovenlysvinduer og samtidig isætning. Kun 8 af 34 boligejere vil således 

frit kunne isætte ovenlysvinduer. Frem til nu har betingelserne medført, at kun én bolig 

(dvs. en midterste) er blevet udstyret med ovenlysvinduer.  

 
Med baggrund i ovenstående og med inspiration fra Finn Juhl's hus foreslås det, at A-

husene under deres faste halvtag ("markise") kan udstyres med med et vinduesbånd i 

hele boligens for 
Løb […]. Vinduesbåndet vil blive tredelt med det midterste fag over hoveddøren. Vin-

duesfagene er gemt under halvtaget ("udrullet markise"), og er dermed usynlige, […]. 

Der er dermed ikke problemer med symmetri,og genskin er heller ikke en mulig gene. I 

den enkelte bolig vil man i tilgift opleve et mere jævnt lysindfald, idet direkte sollys i 

modsætning til den tidligere af Naturfredningsnævnet godkendte løsning ikke finder 

sted.  

 
Vi har efterfølgende blevet opmærksomme på, at B-husene (de i forhold til vejen ve. 

beliggende) alle fra opførelsen 1978 blev udstyret med tilsvarende vinduesbånd, […], 

så vores forslag er altså allerede tilstede i bebyggelsen.  
…”  
 
Bornholms Regionskommune har vurderet, at det ansøgte kræver fredningsnævnets godkend-
else, da det afviger fra det, der blev beskrevet i det oprindelige tegningsmateriale fra fred-
ningstidspunktet. Fredningsnævnet godkendte i 2017 en lignende ændring vedr. vinduespar-
tier højere på facaderne (FN-BOR-15-2017). Regionskommunen vurderer, at faren for 



”lysforurening” vil være minimal, da vinduerne placeres nedenfor overdækningerne. Samtidig 

forstås det sådan, at de facader det drejer sig om, vender ind mod hinanden og ikke ud mod 
skoven.  
 
Regionskommunen har samtidig påpeget, at nævnets dispensation fra 2017 (FN-BOR-15-
2017) til udskiftning af træbeklædningen på hver side af tremmevinduet over tagudhænget 
med et ubrudt vindue bortfalder efter 3 år, hvis dispensationen ikke er udnyttet. 
 
Regionskommunen har om Natura 2000-forhold m.m. udtalt, at arealet indgår i et internatio-
nalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig 
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke dette eller andre Na-
tura 2000-områder væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og raste-
områder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig imod det ansøgte. 
 
Miljøstyrelsen har den 21. september 2021 oplyst, at sagen synes fuldt oplyst. 
 
Fredningsnævnet har den 19. oktober 2021 foretaget besigtigelse. 
 
Ansøgerens repræsentant har på besigtigelsen henholdt sig til det i ansøgningen anførte og 
tilføjet, at ejeren af bolig nr. 68 er i begreb med at udskifte det højtsiddende vinduesbånd (over 
udhænget) i henhold til retningslinjerne i nævnets dispensation af 18. august 2017 (FN-BOR-
15-2017).     
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
projektet som ansøgt, således at boligenhedernes nuværende træbeklædning fra hoveddørs- og 
vinduesoverligger op til det undersiden af det faste halvtag kan udskiftes med et vinduesbånd 
i hele boligenhedens forløb, og således at vinduesbåndet er tredelt med det midterste fag over 
hoveddøren. 
 
Nævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at andre boligenheder i bebyggelsen – B-
huse - er opført med tilsvarende vinduesbånd, og at vinduesbåndet med sin placering under 
det faste halvtag hverken fremstår iøjnefaldende eller fremmer lysforurening i området. 
Projektet findes derfor ikke at stride mod fredningens formål. 
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
På given foranledning og idet nævnet henviser til nævnets afgørelse af 18. august 2017 (FN-
BOR-15-2017) meddeler fredningsnævnet på ny dispensation til, at eksisterende træbånd 
under øverste tagudhæng på bebyggelsens A-huse kan udskiftes med vinduesbånd på 
følgende hidtidige vilkår: 
 
At det eksisterende træbånd udskiftes med et ubrudt vindue på hver side af tremmevinduet, 
at vinduets dimensioner for karm og ramme så vidt muligt svarer til tremmevinduets,  
at der til vinduerne anvendes antirefleksbehandlede energiruder, 
at alle boligenheder i en sektion eller det antal boligenheder, der er nødvendige for at 
fastholde en symmetri i sektionen, eksempelvis sektionens gavlboligenheder eller sektionens 



midterste boligenhed(er), foretager udskiftningen samtidig, og 
at fredningskendelsens bestemmelser om farve- og materialevalg iagttages ved udskiftningen.  
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Ovenstående dispensationer må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 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,  

http://www.naevneneshus.dk/
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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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Ejerforeningen Hammershuse 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 30. august 2022 ansøgt om tilladelse til, at de høje 
træpanelbånd i bebyggelsens A-huse kan udskiftes med vinduespartier uden krav om 
symmetri mellem boligenhederne, hvilket var et vilkår, da fredningsnævnet i 2017 (FN-BOR-
15-2017) gav tilladelse til etablering af sådanne vinduespartier på bebyggelsens A-huse på 
ejendommen matr.nr. 1-t, Hammersholm, Allinge Sandvig Jorder, beliggende Langebjergvej, 
Sandvig, 3770 Allinge. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-25-2022  
Den 31. oktober 2022 



Ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 6. juni 1977 om fredning af ejendommen 
matr.nr. 1-r og 1-t Hammersholms Gård under Allinge-Sandvig jorder, ”Blanchs Hotel”, hvor 

det blandt andet er bestemt, at det tidligere hotel på stedet kunne nedrives og landskabet re-
etableres, hvorefter der måtte opføres en ferieby med 50 ferielejligheder, restauration og andre 
fællesbygninger. Bygningerne skal være med ydre bygningssider i brune mursten og grågrønt 
træværk og tagdækningen af brune tagsten. Til døre, vinduer og andre mindre bygningsdele er 
også andre farver tilladt. Skovarealerne omkring bebyggelsen skal bevares og drives på en 
måde, så indblik fra omgivelserne sløres mest muligt. 
 
Bebyggelsen består af to typer boligenheder kaldet A og B huse. A-husene er beliggende på 
højre side af den centrale vej og med omhandlede træpanelbånd vendt mod vejen og overfor 
den anden type ferieboliger – B-huse -, der også er samlet i sektioner. 
 
Et eksempel på A-husenes facade, hvor træpanelbåndet ikke er udskiftet med et vinduesbånd, 
findes på dette foto: 
 

 
  
 
Fredningsnævnet har den 18. august 2017 (FN-BOR-15-2017) meddelt dispensation til, at 
træpanelbåndet kan udskiftes med vinduesbånd på vilkår, at det eksisterende træbånd udskif-
tes med et ubrudt vindue på hver side af tremmevinduet, at vinduets dimensioner for karm og 
ramme så vidt muligt svarer til tremmevinduets, at der til vinduerne anvendes antirefleks-
behandlede energiruder, at alle boligenheder i en sektion eller det antal boligenheder, der er 
nødvendige for at fastholde en symmetri i sektionen, eksempelvis sektionens gavlbolig-
enheder eller sektionens midterste boligenhed(er), foretager udskiftningen samtidig, og at 
fredningskendelsens bestemmelser om farve- og materialevalg iagttages ved udskiftningen.  
 
Et eksempel på A-huse, hvor træpanelbåndet er udskiftet med et vinduesbånd findes på 
følgende foto. Overfor A-husene ses eksempel på B-huse: 
 



 
 
 
Det fremgik af fredningsnævnets afgørelse af 18. august 2017 (FN-BOR-15-2017), at 
ansøgningen ”indebærer ikke en udvidelse af de bebyggede arealer, men dog en ændring af det 

visuelle indtryk af den eksisterende bebyggelse, dels fordi projektet vil give mulighed for at 

udskifte det hidtidige træbånd på hver side af det under øverste tagudhæng placerede 

tremmevindue i bebyggelsens A-huse med et vinduesbånd opdelt i tre mindre vinduer på hver 

side af det eksisterende tremmevindue, dels fordi etableringen af vinduesbånd ikke vil ske for 

hele boligsektioner, men være en mulighed for de enkelte boligenheder i hver boligsektion, 

hvilket vil fremhæve et brud med det hidtil afdæmpede og ensartede visuelle indtryk af 

bebyggelsen. Desuden har det projekterede opdelte vinduesbånd ikke en symmetrisk 

sammenhæng med stueetagens vindues- og tremmepanelforløb.  

 

Fredningsnævnet finder imidlertid, at enkelte justeringer og retningslinjer for projektet kan 

imødegå ovenstående.”  Fredningsnævnet meddelte herefter dispensation med ovennævnte 
vilkår.   
 
Idet fristen for udnyttelse af dispensationen fra 2017 var udløbet, gentog fredningsnævnet ved 
afgørelse af 21. oktober 2021 (FN-BOR-17-2021) den i 2017 meddelte dispensation med 
samme vilkår.  
 
Fredningstilsynet Bornholms Regionskommune har oplyst, at bebyggelsen ligger højt i ter-
rænet i et meget værdifuldt og ”følsomt” landskab mellem Hammershus og Hammerknuden. 
Det er derfor vigtigt at se på synligheden udefra og i den forbindelse også lysforurening. Det 
vurderes, at faren for lysforurening vil være minimal, da bebyggelsen er omkranset af skov og 
vinduerne placeres i de facader der vender ind mod hinanden og ikke ud mod omgivelserne. 
 
Fredningstilsynet har om Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet indgår i et interna-
tionalt beskyttelsesområde (Natura 2000 område nr. 184 – Hammeren og Slotslyngen). Det er 
kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, vil kunne påvirke dette eller andre Natura 2000-områder væsentligt eller medføre 
beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habi-
tatdirektivets bilag IV.   



 
Miljøstyrelsen har i mail af 21. september 2022 oplyst, at det ansøgte er beliggende i Natura 
2000-område nr. 184, og Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil indebære en for-
ringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som Natura 
2000-området er udpeget for. Miljøstyrelsen har endvidere vurderet, at sagen synes fuldt op-
lyst af ansøgeren og Bornholms Regionskommune. 
 
Fredningsnævnet har den 24. oktober 2022 foretaget besigtigelse, hvorunder ejerforeningen 
fra ansøgningen har fremhævet blandt andet: 
”… 
Siden fredningsnævnets afgørelse den 18. august 2017 har kun én bolig etableret vinduesbånd 

[…] Det skyldes formentlig, at kun 7 af ejerforeningens 33 A-huse ligger i midten af en 

boligsektion og derfor selvstændigt kan opfylde kravet om symmetri. De øvrige 26 A-huse (79 

pct) kan ikke opfylde kravet om symmetri uden at en nabo indenfor samme bolig-sektion 

samtidigt ønsker at etablere vinduesbånd. Kravet om symmetri har derfor i praksis vist sig 

meget vanskeligt at opfylde.  
Den ene bolig, der har etableret vinduesbånd, skiller sig ud og fremstår solitær og ”lidt 

særegen”, idet den pt. netop er den eneste bolig med højtsiddende vinduesbånd. Kravet om 

symmetri virker derfor modsat hensigten.  
 
A-husene indgår i boligsektioner på henholdsvis 2, 3 og 4 boliger og flertallet af boligsektioner 

er bygget sammen med andre boligsektioner. Den enkelte boligsektion fremtræder således ikke 

som en selvstændig enhed, men som en integreret del af et sammenhængende gadeforløb. 

Opdeling i sektioner virker derfor unaturlig, og kravet om symmetri indenfor hver boligsektion 

vil derfor ikke overordnet opfattes som en symmetri af beskueren […].  
Til gengæld er tremmevinduet i midten bevaret for netop at skabe et fællestræk for husene med 

og uden vinduesbånd. Det var Fredningsnævnets forslag, som vi er oprigtigt glade for. Vi synes 

det navnlig er denne arkitektoniske detalje, der skaber harmoni og sammenhæng snarere end 

kravet om symmetri […].  
 
I dag er følgende tilladt uden krav om symmetri:  
• Udskiftning af terrassedør til dør med termorude […]  
• Udskiftning af stuedør til dør med termorude […]  
• Etablering af brændeovn med gennemføring af skorsten i tagkonstruktion […]  
• Etablering af lavsiddende vinduesbånd under husfacadens halvtag  
• Udvidelse af areal belagt med chaussésten på forterrasse  
Indenfor ovenstående områder er der ikke krav om symmetri og vi ønsker samme princip for 

det højtsiddende vinduesbånd. Vi håber, at alle A-huse får mulighed for at få et bedre lysindfald 

i deres boliger, […]. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet, at vilkårene i fredningsnævnets afgørelser 
fra 2017 og 2021 fastholdes i sin helhed, navnlig da ingen væsentlige forudsætninger har 
ændret sig siden afgørelsen i 2017 med vilkåret om symmetri. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 



hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3.  
 
Fredningsnævnet finder, at projektet ikke strider mod fredningens formål, og nævnet tiltræder 
fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatforhold. Fredningsnævnet skal herefter 
vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
To af nævnets medlemmer – Henrik Espersen og Klaus Hermansen – finder, at hensynet til 
oplevelsen af det meget værdifulde fredede landskab mellem Hammershus og Hammerknud-
en sammenholdt med, at bebyggelsens arkitektur fremstår udformet med særlig hensyn til og 
respekt for det fredede områdes terræn og landskab i øvrigt nødvendiggør, at vilkåret fra 2017 
om symmetri mellem boligenhederne ved udskiftning af A-husenes træpanelbånd med et vin-
duesbånd fastholdes således, at bebyggelsen fortsat fremstår visuelt roligt og nedtonet i det 
fredede område. Hertil kommer, at værdien for den enkelte boligejer forekommer begrænset, 
når blot en boligenhed siden 2017 har erstattet træpanelbåndet med et vinduesbånd, og som 
anført af Danmarks Naturfredningsforening, har ingen væsentlige forudsætninger ændret sig 
siden nævnets afgørelse i 2017. Disse medlemmer af nævnet stemmer derfor for at meddele 
afslag på det ansøgte.   
 
Et medlem af nævnet - Henrik Engell Rhod – tiltræder vigtigheden af, at bebyggelsen fortsat 
fremstår visuelt afdæmpet i det nationalt unikke fredede område. Da de af en dispensation 
omfattede boligenheder - A-husene - alle vender ind mod fællesvejen og den øvrige ferie-
boligbebyggelse og ikke ud mod skovarealerne, der omkranser bebyggelsen, vurderer dette 
medlem af nævnet i overensstemmelse med fredningstilsynets vurdering, at en eventuel lys-
forurening fra bebyggelsen vil være minimal, hvis der overhovedet vil være en lysforurening.  
Derfor, og da allerede dispensationen fra 2017 og 2021 giver mulighed for udskiftning af 
samtlige A-huses træpanelbånd med vinduesbånd, alene begrænset af et symmetrivilkår, sam-
menholdt med det under besigtigelsen iagttagne visuelle udtryk af et etableret vinduesbånd, 
stemmer dette medlem af nævnet for at imødekomme ansøgningen. Dette medlem lægger 
tillige vægt på hensynet til en ligelig behandling af ejerne af de enkelte boligenheder.      
 
Nævnet træffer afgørelse i overensstemmelse med stemmeflertallet, hvilket indebærer, at 
nævnet afslår, at ophæve vilkåret om symmetri i fredningsnævnets afgørelse fra 2017 og 
2021.  
 
 
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, 

http://www.naevneneshus.dk/


• 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 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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