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Deklaration,

lyst 3.10.1968
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o

FORMAL ..

kendelse

Bebyggelsesregulering

af 18.6.1982.

og rekreativ

(138-03-59)

fredning.

Et nærmere bestemt areal "A" fredes
bevares i sin nuværende
tilstand - arealet skal beplantes som vist på dekl. kortet.

INDHOLD

Et nærmere

bestemt areal "B" fredes - bestemmelser ang. eksisterende sommerhuse på 106 b og ang. en nærmere angivet parcel.
Et nærmere bestemt areal "C" fredes
ubevokset strandareal.
Opholdsret for offentligheden.
Et nærmere

bestemt areal "D" tillades udstykket
efter nærmere vilkår.
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REG. NR.:

Ejer af 106b, fredningsnævnet,
og Aakirkeby kommune.

138-03-30

og bebygget

fredningsplanudvalget,

REG. NR. o~eS~. 00
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i sin helhed

delvis ophævet.
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REG.Nl

0,500.

000

- fredningsnævnets

kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

17. npklaration tinglyst den 3. oktober 1968 i sin helhed for såvidt angår matr. nr. 106 d! ~, f, g, h, i, k, l, m, g og Q,
og en del af matr. nr. 106 b, således at alene afsnit A, B
otte første linier,

e,

"Veje" fem første linier, D l, og på-

tegning opretholdes for såvidt angår den fredede del af matr.
nr. 102 ~, 106 :2.,
ad, ~,

,9.,

!., §., t, :!:!, y, 2S, y., z, ~, 2., ~,

ab, ~,

af og 136 b og den fredede del af matr. nr. 106 b, der

ligger udenfor lokalplanområdet.
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Mtr. nr., ejerlav, sogn: 10612
(i København kvarter) ..? e d e r s k e r

•
,.,

eller (I de sønderjydske lands.

Stempel:

kr.
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Akt: Skab

øre
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o ,o

E

nr.

17

(udfyldes al dommerkontoret)

S O gn

I

.3 • .I O . !'")
r.i~~

~~I'~~~:;:J~...z.

bd. og bl./ tingbogen.
art. nr., ejerlav, sogn.

dele)

Anmelder:
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. LANDINSPEKTØR
AUCUST OLESEN
JERNBANEVEJ 1 • TLF. RØNNE 1878
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Deklaration
Undertegnede Hans Eaagensen,
som ejer af matr.nr.
10213., 106b og 136b
af,Pedersker
sogn, pålægger herved for mig og efterfølgende-ejere
:nIn
fornævnte ejendom følgende servitutter:

"A"

•
.

l

.I

n "R li

o.
o'\:- '

Det på vedhæftede kort med litra
"A" vist e areal fred es st\lefjes,
at det skal henligge
i den best~ende tilstand
- land~rug8jora,
navejord ved eksisterenGe
0ebyggelse på matr.nr.
10280, eller
i
naturtils-cand
uden busk- og tr~bevoksning.
Are~let
sI~l dog beplantes,
som vist på kortet,
Dee et slørende l~bwlte af ste6segranne træer.
Genopbygning eller
mindre udbygning af besc&ende byg~inger tillsdes
efter
tegnineer
godkendt af de påtaleberetti~e~e
naturfrecningsmyndiGheder
.
De med litra
IiB" viste
arealer
fredes s2.1ec1es,
at ændring i d.en beståf:=mde -cilst~;nd - lyngbevokoning
og/eller
fyr og branlJlantning.
-- J:ler11llc1ererhvervsmæssig
udnyttelse,
bebyggelse og udstykning
ikke m~ finde sted,
"at det skal være. ejere og brugere af parceller
af oF, som~erhuse
matr. nr. 10612tilladt
at olJ~lOloe sig på' arep.lerne.
IJotorkørsel,
c2mpering, ~eltslagning,
brug af
ild af enhver slaes og anvendelse
af transportable
r2dioer
forbydes, .
og at det dog skal v:;;re tilladt
at fraskille
den ps. G8klarotions};:or-tet med røo begr, ;llsning viste
parcel og bebygge denne of!; etablere Lobegn el' cer- bestemrr.elserne Ull(l er '·.fsni t D 2, idet bebyggelsen dog sk21 opf0res i parcellens
sydvestre
hjørne inden for
et kVRdrat på 25x25 ffi. imdres opholdsret
ifølge
ovenstående
sk8.1 ik};:e gcelde f'or det under punkt D 2, l. omhanoled.e l&a1'eal.
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Det med litra
Il e fT
viste
areal fredes saledes ,
~t wndringer i den bestående tilst&nd
- ubevokset strandareal
herunder erhvervsmGssjog udnyt'telse,
bebyggelse
og udstykning
ikke m~ finde steri,
at det skal være tillsd-c
offentligLeden
at opholde sig på. og bo.oe
fra det fredede areal.
~~otorkørsel,
camperitig, teltslagning,
anbringelse
uf spil
og redsL?bskasser,
hegn og anden afspwrring
og
anvend else af transportable
radioer
forbyde~.
Det skal V,Bre tillad't ejeren af det fredede areal at bortvise
folk,
der ved st0-"
j eno e eJ)ne:ri..ap'..9:--~~
upassende adfærd er til gEknefor e j eren eller
andre.
j,'
':., i,'L,1;
f O) •
If
dJ'/'//l/-.'/';69
"
Veje Der udlæ~g?sJ·[Jprvu.te fællesveje
o.g otieT
over ~J'i'V1d"''1',ffi_G::B.-, sa.ledes som vist p~ deklarationskortet
med brun' farve.
Ad disse veje
·eg Gtie~ skal det være nuvrnrende og fremtidige
ejere og brugere
af matr. nr. 106..Q og parceller
hera.f samt e iere og brugere af nærliggende
e j enelomm illad t .fri t at fa;rdes. Der pålæt3ges fri oveY"siet ved det på kortet
vlste vejhjørne
ve off. bivej nr. 14 efriter
afstandene
15 og 60 m, mAlt langs vejsiderne,
jvf. ministe()~\1 rie~ for offen~~ige ~'::'?e;jo.ers~:roej regler, så~edes at der bverl{en
I V,.arl.;;t ~ller r.LoQlertlelJ..f?t anb::lnges genstancle eller forefindes
dnlOgS~ib,.:e::tn:l$~. af større
høJde enel 0.75 ID over en flade gennem de
tilstøcle'ITC1fr:~ejbs:hers niveau. '"
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Det med litra]) 1 viste areal s}cal i forbindelse
med fornyelåf lejemål og senest inden 10 ir UdstykKes efter en samlet
plcm, der skal godkencJ.es af frednin;:,splanucival,)'et.For udstvk, .'.ning og bebyggelse g::jlderfølgeno e bestemI:lelse~:
"
Såfremt det ikke af husejerne kan QOkl~enteres,
at de to so~m~rhuse, der er beliggende p2 den·sydligste
lod ef område]) 1
er opført før t'inglysningen ai' stJ'anc;
byggelinien,
og såfremt
kultuJ'ministeriet
derefter ikke neddeler dispensation
fra
strandbyggeliniebestemmelsen
indoJ'36es lodden under område B

'se

a) P~rceller sk~l,udstyk~es
lned et nettojordtilliggende
på
illlndst 500 m lndeholdende
et kva~rat med sidelinie 20 m
og med skel ik}:e mJ;~mere end 5 J11 fra bygninger. Bygnl l1, 'er
fo~synet med stratag eller Qndet lige S~ let ant~ndelipt
materiale skal dog holc1eo mlne st 10' m fra" nabo's"kel 0 ~l. 1er']J r' El':teg'rænsning.'
b
b) På grundene m; kun v~re bebyg~else,
der alene 8nven~es til
beboelse (natophold) i tidsrummet 1.april - jO.september
os:::
uden Jgrr de.~te.t~.dsrum, kortv2.rige feY'ieopholr1, ','[ee1:, enas og ,lign. .
.
c) ~~ hver særskilt T1atrikuleret grund md kun eksistere en enkel t,·beboel,Se SO]J1t eeT, ucE~us. Iler m~~.i1':"'1<::e
olJføres flere
beobeiseshus'e:
,. ',''',
d) SpildevcJ.!!.d
k".n s:"LLcemt sun01:'.edsLommissionen med(;elsy' mj.C:lcn'-tidig tilladelse,
afledes '~il siveanordninger.
Som l~tri~
anvendes kemiske tørklosetter.
med mindre sundhedskommissionen
e) Udnyttelsesgraden
m~ ikke overstige 0.10. ~dhus må ik~e have
et bebygget. are01 0ve~ 20 m2.
f) Fremtidig bebyg!els~
inel. til- og ombygning o~ udhuse
samt vedligeh)ld~lsesarbej~er
(maling og kalknIng m.v.)
m~l iøvl'iGt' ikke finde st8d j. strid 'med bestemmelserne
for
bygninger i amret('
e :u 2, punkterne e), e.:.),' :c)" 'og' i) •
g) Telefonrnaster mi ikke etableres~ Plagst~nger
m~ ikke oversti~e en højde af 6 ill.
,
h) Grundene må i:t:kehegnes. J~a:)f}egn
i fOrTilaf leven(~e hegn
af de på stedet nat1.,;.rligt
f9rekom:l11endevmkster skal anoringes .i umiddelbar
tilknytning
til og inden for 10 m
fra bebyggelsen
oG ~a men me~ denne indesluttende
et
ubebygget areal på højst "150 m2• På grundene må iøvrigt
kun foretages spredt beplantning
med de på stedet naturligt forekommende
v&kster.
i) Eåltænd{n~ og benyttelse af udendørs ildsteder forbyJes.
k) Al park~ring af jernbanevogne
og lignende samt bilel', cier
i det ydre adskiller sig væsentligt
fra personbiler,
e~
forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse
nf
almindelig af- o~ p2.1C"~sniYlg
og lign • .t'arkering i det
frie af cam~ingVQGDe- pa-eller ·uden for ~runde~e kan ,kun
slee med s'o,?:neriidets
tillad eIs e.
"1) Fri'og ~hindret
f~rdselsret
over grundene uden tor de
, under p~nk~ h) nævnte l~hegn med ~ebyg~else ~k~l være
'~ ""tilladt 'for' ejere og brugere af 11arc'e'11eraf og' sommerhuse på parceller'af"matr.nr:.
"1d6b.
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For udstykriing og pebyggelse
af det med li tre. ]J 2 viste a,"eal
,g;ælder ,følg~,nde Q~steP1m~ls er:
. ." ,'.
.
a)' l:å grundene må kun o:9f,~~esbebyggelse
der. alene anvendes
til. be,boelse"r,(n2.tophold) i tidsr.ummet. l ..apr.il - 30.E;ent.
og uden ',for,dette tidsrum, kortvarige .ferieophold, weekL"

"~O

,

ends

og lign..

.

.\ \ .

.h) På hver !særs.k-il
t matrikuleret
grund mD. kun 'opføres en enkel t beboelse sar1t eet udhus.
2
c)· Grundene skal hav:e ,en nettostørrelc e 8.f rh,irl;<l;st
1200 m ,
: og skal kunne rumme et .kvadrat med side+i~ie 20 m.
)meddeler midlertidig
tilladelse til wc-afløh efter grundenes
forsynine med vandværksvand.
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Stempel:

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)
eller (i de sDnderjydske

_
kr.

Akt: Skab

øre

E nr.! 1.

(udfyldes af dommerkontoret)

lands-

bd. og bI. j tingbogen,
art nr., ejerlav, sogn.

dele)

-

~.

Anmelder:

~

d) Spildevand kan såfremt sundhedskommissionen meddeler midlertidig tilladelse, afledes til siveanårdninger. Som latrin ~~vendes kemiske tørklosetter, med mindre sundhedskommissionen
meddeler midlertidig tilladelse til w.c. afløb efter gr~ndenes
forsyning med vandv~rksvand.
'
e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de
tilstødende veje, og 5 m fra haboskel'og/eller D 2's begrænsning, for s&vidt en mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreelementets "bestmnmelser om garager, udhuse, skure o.l.
mindre bygninger. Bygninger med tag e.f strå eller andet lige sil,
let ant~ndeli8t materiale skal dog holdes mindst 10 li fra naboskel.
f) .Udnyttelsesgraden må ikke 02erstige 0.10. Udhus må ikke have
et bebygget areal over 30 m •
g) Bygninger må ikke opføres med mere end een etege med udnyttet
taGetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde
over 208 ID .regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og
tagflade mødes (bortset fra gavltrekantgr). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikl{e overstige 55 •
h) TagdæY~ng
skal være af mørkegrå farve, brændte tegl, græstørv
eller strå.
Ydre bygninessider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italiGnskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers
blanding. Til døre, vinduesrammer og mindre bygningsdele er
også andre farver tilladt.
,
k) Telefo~~aster må Dd{e etableres. Flagstænger må ikke overstige
en højde af 6 ID.
l) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de
på st~det naturligt forekommende vækster skal anbrin~es i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen
og s~~en med denne indesluttende et ubebygget areal på højst
150 m og således at bebyggelsen sløres for indblik fra til,)
grænsende vej. Langs matr.nr. 106b's østlige skel skal til\
plantes et 5 Jti bredt læbælte af stedsegrønne træer, der ikke
må bebyggeRo Grundene må iøvrigt ikke beplantes.
m) B~ltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.
n) Al parkering af jernbanevogne og lignende samt biler, der i
det ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler, er forbudt
på eller uden for grundene, med undtagelse af almindelig afog pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne
på eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilla4el. !
se.
',' ,
Fri og uhindret færdselsret over grundene uden for de under
i
pur~t l) nævnte læhegn med bebyggelse skal være tilladt for
, I
ejere og brugere af parceller af og sommerhuse på parceller
i
:, II
af matr.nr. 106~.
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Indtil etablering af ledninger og tilslutnine af eksisterende og frem- 'I
tidige bebyggelser på ejendommen til vandforsyning fra et privat fællesvnndvwrk, der tilfredsstiller kravene: i regulativ for private f~llesvandværker , måtte blive forlangt af sundhedsmyndighederne eller Pedersker kommune, tillades ny bebyggelse på ejendommen kun i omr:lde ~ 2
og kun på grunde i dette område med nettostørrelse af mindst 2500 ID • '
Yderligere indskr~nkende bestelmnelser om retten til bebyggelse i det/
den ~il e~ver tid gældende by~ningsr~glement/bygningsVedtægt
og lov".giv.1n:l.n~en
~
detth~e
taget
skal
respeKteres
uanset
forannl'Jvntebestemme].
t'~:'\'
j'Hn snævno
1/
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Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 106bp Pedersker
sogn'under forudsætning af godkendelse af B~turfredningsnævnet
for pornholms amtsrådskreds og af Pedersker sogneråd.
Med hens~ til pantehæftelser, servitutter og andre byrder hen~ vises til ejendommens blad i tingbogen.
Påtaleret tilkommer den til enhver tid værende ejer af matr.nr.
106~, nat~rfredningsnæ~net for Bornholms amtsrådskreds, fredningsplanudvalget for Bornholms amt og Pedersker sogneråd.
'-1;0 -.-.

Pedersker, den
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Til vitterlighed
Navn:

•

om dateringens
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f;{/:.#?1?

C?trt ~~t.k't:,
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StiIlini:
e/'
Adresse' .,r
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rigtighed og underskriftens

Navn:

ægthed:
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Stilling:
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,Godkendes. ,
Fredningsplanudvalget
den 17.
SEP.1965
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Påtegning

I

i

Foranstående deklaration godkendes af fredningsnævnet for
Bornholms amtsrådskreds på vilkår, at der etableres et
10 m bredt beplantningsbælte til afgrænsning af bebyggelseszonen, således som vist p& deklarationskortet med violet
~~.~
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Bestemrnelsen i h.t. foranstående påtegning tiltrædes
~c:I.u',oQ ~ / o/~ /2, ~vn//oJ /9b"cf.
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Pd"tegning
Det bemærkes, at der nu er oprettet et af lanovæsenskommission
'godkendt fællesvandværk, "Sømarkens Vandværk".
Rønne, de'n 4.9.1968
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03856.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03856.00
Di'spensationer

i perioden:

28-10-1985 - 11-08-2000

",

Fredningsnzvnet

for
Bornholms amts fredningskreds
Dlmg.de

Dommerkonrom i lløDDe
<4A. ~700 lløDne, de. (O~) 95 Ol <45

Hr. Flemming Hørning
Rodosvej 15
2300 København S.

Modtaget I frednlngsstyre'§4nnr.

2 9 OKT. 1985

Den

136/1985

28

OKT. 1985

GENPART tll.
Fredningsstyrelsen
til underretnIng.
D. h.ot. Deres akr. af

,. nr,
+ 5 bilag.
Til fredningsregisteret
til orientering (;0/ _.'_

I//->'~I(

•

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nr. 106 E Pedersker, beliggende Lyngvejen
21, at bibeholde et tag af klare plader over en udestue på ca.
19 m2, som er opført i forbindelse med et eksisterende sommerhus.
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en
fredningsdeklaration tinglyst den 3. oktober 1968 med påtaleret
for bl.a. fredningsnævnet, hvori er bestemt, at tagdækning skal
være at mørkegrå farve, brændte tegl, græstørv eller strå.
I medfør af naturfredningslovens § 34 stk. l meddeler
nævnet herved tilladelse til at bibeholde taget på betingelse af,
at De snarest opsætter sternbrædder, hvortil De har erklæret Dem
villig.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for overfredningsnævnet, Arnaliegade 7, 1256 København K, af
Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Aakirkeby kommune.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.
Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Aakirkeby
kommune.

Lorentzen

Predniogsozvoet
(or

Sat

Borr,,-.aobna.mel freclDilapkrecb

e

1:#IIm••

DollllllerkoDCOret I a.1lDe
4A, '700 a..lllle. df. (0')95014'

Den

Dr.

23/1_6.

NR. 3g $J ~

1.. HRS. 1986

/ - ,~,

L\JS "t (2GG.
Hr. dyrlæge Poul Riis GENPART tfl, Fredningsstyrelsen
Pedersker Hovedgade 44 til underretning,
D. h. te Deres skr. af
3720 Aakirkeby.
J. nr.

-.

.

Modtaget I freCfnlngsstyrelsen

+ 5 bilag.

17MAR. 1986

•

•

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 106 ~ Pedersker, beliggende Lyngvejen 32,
at opføre en tilbygning på ca. 17 m2 og en overdækket terrasse på
ca. 11 m2 til et eksisterende sommerhus på 49 m2• Tilbygningen,
der agtes opført 2,8 m fra naboskel, vil medføre, at udnyttelsesgraden vil blive øget fra 0,08 til ca.o~l. Tilbygningen agtes træbeklædt med røde ydervægge og sadeltag med grå plader som den eksisterende bygning.
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst den 3. oktober 1968 med bl.a. fredningsnævnet som påtaleberettiget. I deklarationen er bl.a. bestemt, at
afstanden til nabo skel skal være mindst 5 m, og at udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,10.
I den anledning meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af det nu forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte
tegning og beskrivelse af 14. januar 1986 •
Efter naturfredningslovens
§ 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
§ 34 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening,
Aakirkeby kommune og af Dem.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før
udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves
tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.
Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Aakirkeby
kommune og Tonny's Tagdækning.
13c3/ b-

~c

5

Lorentzen

N /

Fredningsnævnet
for
Bornholms amts fredningskreds
_

Sag nr.

Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 9501 45

Mats Persson
Sdr. Alle 51
3700 Rønne.

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

•
I

Den

43/1991

2 2 APR. 1992

og Nat urst yre Isne

bilag

Overfor fredningsnævnet
er der ansøgt om tilladelse til at bibeholde en uden nævnets tilladelse opført ca. 27 m2 stor tilbyging indeholdende køkken og spiseplads til det eksisterende sommerhus på Deres ejendom matr. nr. 106-r Pedersker, beliggende Lyngvejen 26, og
om bibeholdelse af en ligeledes uden tilladelse opførte ca. 26 m2
stor træterrasse, der er hævet over terræn.
Ejendommen
er omfattet af naturfr~dningslovens
skovbyggeliniebestemmelse
og af en deklaration tinglyst den 3. oktober
1968,
der
bl.a.
bestemmer, at bebyggelse skal holdes i en afstand af mindst
5 m fra skel.
Det fremgår af Deres ansøgning af 20. marts 1991 om byggetilladelse, at De var vidende om deklarationens
bestemmelser.
Fredningsnævnet
har under besigtigelse den 20. juni 1991 konstateret, at den ansøgte tilbygning - og træterrassen - allerede var opført. Det konstateredes samtidig, at afstandskravene
til skel ikke
var overholdt, selvom
det ville være muligt at placere selve tilbygningen
lovligt vest for det oprindelige sommerhus, såfremt
der
foretoges afgravning af en lyng- og træbevokset sandbakke.
Bornhols Amt har efterfølgende foretaget opmåling, og det er i den
forbindelse konstateret, at såvel tilbygningen
som den over te~ræn
anlagte terrasse er placeret væsentligt nærmere skel end tilladt og
med en mindste afstand til skel på ca. 1m.
Bornholms Amt har efter omstændighederne
anbefalet, at der meddeles
lovliggørende tilladelse til den ulovligt opførte bebyggelse.

//
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lJ.lljlt>-d."1
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Politimesteren
på Bornholm har på foranledning af Bornholms
Amt
rejst
tiltale mod Dem for overtrædelse af natur~redningsloven
og
by- og landzoneloven i sages anledning. Denne tiltale er efter
det
oplyste afgjort ved, at De overfor Politimesteren den 4. marts 1992
har vedtaget dennes bødeforelæg på 10.000 kr.
Fredningsnævnet
skal påtale, at tilbygingen og terrassen er opført
uden nævnets forudgående tilladelse, men godkender efter omstændighederne i medfør af naturfredningslovens
§ 47 og § 34
tilbygningen
og træterrassen .

•

Afgørelsen
kan efter naturfredningslovens
§ 58 og § 34,
stk.
2,
indbringes
for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af Miljøministeriet,
Bornholms amtsråd,
Danmarks
Naturfredningsforening og Aakirkeby kommune samt nedennævnte skovejere.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen
gældende klageberettigede.
Opmærksomheden
henledes på, at der eventuelt
delse fra andre myndigheder.

•

er meddelt

tillige

kræves

den

på-

tilla-

Genpart
af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening
og Aakirkeby kommune
samt til Gudrun Marie Larsen og Forstvæsenet som ejere af en del af
den tilgrænsende
skov.

Lorentzen

Fredningsnævnet
for
Bornholms amts fredningskreds
_

Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A. 3700 Rønne. tlf. 53 9501

Lise Jespersen
Bækken 36
3700 Rønne.

•

Den

45

GENPART til,

95 /1991

2 2 APR. 1992

S kov - og Nat urst yrels en

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

J.nr:.
+

:

Sag nr.

bilag

Overfor fredningsnævnet
har De ansøgt om tilladelse til at bibeholde en uden nævnets tilladelse opført tilbygning bestående
af et
7 m2 stort udhus og en udvidet overdækket terrasse på 7 m2 på Deres
ejendom matr. nr. 106-u Pedersker, beliggende lyngvejen 28.
Ejendommen
er omfattet af naturfredningslovens
skovbyggeliniebestemmelse
og af en deklaration tinglyst den 3. oktober
1968,
der
bl.a. indeholder bestemmelser
om mindste skelafstand og om tagdækning, der skal være af mørkegrå farve, brændte tegl, græstørv eller
strå.

Det fremgår af sagens oplysninger,
at tilbygningen er opført i 1980
af Deres nu afdøde ægtefælle. Udhuset har tagdækning af galvaniserede metalplader,
medens terrassens overdækning er af klare
plastplader.
Udhuset
og terrassen har en mindsteafstand
til skel
på
2,5 m og overholder deklarationens
afstandskrav til skel for udhuse
og overdækkede terrasser, der ikke er hævet over terræn.
Amtsrådet har anbefalet, at der gives lovliggørende tilladelse
til
tagdækningen
på vilkår, at der opsættes sternbrædder ved terrassens
overdækning,
og at metalpladetaget
males mørkegråt eller
forsynes
med sternbrædder.
Fredningsnævnet
skal i den anledning påtale,
ført uden nævnets forudgående tilladelse.

at tilbygningen

er op-

Nævnet godkender efter omstændighederne
i medfør af naturfredningslovens § 47 den allerede opførte tilbygning og meddeler samtidig
i
medfør
af naturfredningslovens
§ 34 tilladelse
til at bibeholde
tagbeklædningen
på de af amtsrådet ovenfor anførte vilkår.
>
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Fredningsnævnet
for
Bornholms amts fredningskreds

REG. NR.

Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A 3700 Rønne
Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Hans Jørgen Koefoed
Paradiset 3
3700 Rønne.

3/1994
.
.

Sag nr.
Den

22.03.94

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

3&570

.00

MOCffa~ef, .
Skov- og Naturstyrefsen

23MAR.

1994

og Naturstyrelsen

J. nr.
+

bilag .

. Overfor

4t

fredningsnævnet
har. De .ans.øgt om tilladelse
-til, at
2
opføre
et ca. 74 m stort sommerhus
p~ Deres ejendom ~atr.
nr.
106-u
Pedersker,
beliggende Lyngvejen 28, til erstatning for det
2
eksisterende
45 m store sommerhus, der agtes nedrevet. Sommerhu-

set udføres

med vægge

af trykimprægnerede

fyrre brædder

og med tag

af røde betontagsten.
Det fremg~r af sagen, at ejendommen er omfattet af en frednings.deklaraxion,
tinglyst den 3. oktober 1968, der bl.a.
indeholder
bestemmelse
om, at udnyttelsesgraden
ikke må overstige 0,10,
om
mindste skelafstand,
at tagdækningen
skal være af mørkegr~ farve,
brændte
tegl, græstørv eller strå og om, og at ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne
eller
hivdt,
sort eller ved de nævnte farvers blanding.
Det fremg~r endvidere, at ejendommen har et grundareal p~ 603 m 2 ,
men at der efter de regler, der var gældende på tidspunktet
for
fredningsdeklarationen
ved beregningen
af udnyttelsesgraden,
skulle tillægges arealet mellem'grund
og vej midte 109 m2, således
at udnyttelsesgraden
skal beregnes af ialt 712 m2, hvilket svarer
til en udnyttelsesgrad

p~ 0,104.

I den anledning meddeler fredningsnævnet
i medfør af § 50 stk. 1
i lov om naturbeskyttelse
dispensation
fra fredningsdeklarationen
lyst
den 3. oktober 1968 ~il udførelse af det ansøgte projekt
i
overensstemmelse
med de indsendte tegninger og beskrivelsen. Nævnet har i den forb~ndelse lagt vægt p~, at farven på tagdækningen
og ydre
bygnin~_:tder
opfylder de hensyn, der har ligget
til
grund
for fredningsdeklarationen.
Det tilkendegives
samtidig, at

/11'/6-oo;~
IJ~

-;kcl'l-

Fredningsnævnet
for
Bornholms amts fredningskreds
_

Dommerkontoret
Damgade

I

50/1995
Sag nr.

Rønne
Den

4A . 3700 Rønne

3 O NOV. 1995

Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Elisabeth

Drost

Paradiset

3

Koefoed

GENPART til,
til underretning,

Nylars
3720

S k o v- og N at urst yre Ise n

D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

Akirkeby.

+ bilag

Overfor

fredningsnævnet

ejendom

matr.

nr. 106-q
77 m2 stort

et ca.

opføre
revet

62 m

2

stort

fremgår

af sagen,
tinglyst

bestemmelser

om,

eller

skal

fremtræde

i farver

dannet

eller

ved

Det

de nævnte

fremgår

men

farvers

endvidere,

at der

efter

skulle
således

at

hvilket
I den

anledning

i lov om
nen

ved
arealet

til

den

meddeler
3. oktober-

i overensstemmelse

sen,

men

på vilkår,

/:1,

U. -cr l'l

/ I ()

var

indeholder
0,10,

af mørkegrå

at ydre

om

farve,

bygningssider

eller

hvidt,

beregningen
grund

skal

sort

til

m

,

for

af

udnyttelsesgraden,

og

vejmidte

116

af

730

ialt

2

m2,
m2,

på 0,106.

dispensation
1968

på 614

på tidspunktet

beregnes

fredningsnævnet

med

et grundareal

gældende

en udnyttelsesgrad

jekt

I

har

mellem

naturbeskyttelse

lyst

og om,

vægge

betontagsten.

bl.a.

af jordfarverne

der

udnyttelsesgraden

svarer

strå

med

må overstige

være

at

blanding.

de regler,

tillægges

skal

19,

af en frednings-

der

ikke

at ejendommen

fredningsdeklarationen

udført

af sorte

1968,

at tagdækningen

græstørv

tag

på Deres

for et nu ned-

er omfattet

3. oktober

tegl,

agtes

og med

til

Lyngvejen

erstatning

Sommerhuset

at udnyttelsesgraden

skelafstand,

brændte

til

at ejendommen
den

om tilladelse
beliggende

sommerhus

fyrrebrædder

deklaration,
mindste

ansøgt

Pedersker,

sommerhus.

af trykimprægnerede
Det

er der

i medfør
fra

udførels-e

de indsendte

at fredningsdeklarationens

af § 50

stk.

fredningsdeklaratioaf det ansøgte

tegninger

pro-

og beskrivel-

øvrige

bestemmel-

1

Amt

Bornholms

Mnrlt:::lMt
~
_

--...

3 1 OKT. 1995
Renen i Rønne

Teknisk Forvaltning
Ostre Ringvej 1

Fredningsnævnet for Bornholms
amts fredningskreds
Damgade 4A

3700

DK-3700 Rønne
Tlf.

56952123

Fax 5695 2142

Rønne
Sagsbehandler:
Jørn Tindborg
56952124 klartone 215

Deres ref.:

•

Sommerhus

Vor ref. :
8-70-21-2-409-42/94
pe106q.brv/jt

på Lyngyejen

Dato:

19, Pedersker.

Ansøgning fra Aakirkeby kommune af 5, oktober og revideret
jekt fra ansøgeren af 19. oktober.
Ansøger:

Elisabeth

3 O OKT. 1995

Drost

Koefoed,

Paradiset

pro-

3, 3700 Rønne

Ejendommen:

•

Matr. nr.:

106q, Pedersker

Beliggenhed:

Lyngvejen

Areal:

614 m2

Zonestatus:

Landzone

Eks. bebyggelse:

sommerhus

19

på 62 m2

etageareal

Ansøgningen:
Tilladelse til at bygge
eksisterende.

et nyt sommerhus på 77 m2i

stedet

for det

Naturbeskyttelsesloven:
Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets
tilladelse, jævnfør en
fredningsdeklaration
tinglyst på ejendommen den 3. oktober 1968,
da det ansøgte ikke er i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser om udnyttelsesgrad
og tagdækning.
Udnyttelsesgraden bliver 0,106, hvor deklarationen tillader højst
0,10, og tagdækningen med sorte betontagsten er ikke i overensstemmelse med deklarationens bestemmelse om, at denne skal være
af mørkegrå farve, brændte tegl, græsstrå eller tørv.
Det fremgår ikke af ansøgningen om byggeriet
tionens bestemmelser om faeadernes farver.
..

Nævnet har tidligere givet dispensation
nr. 106u, y og ae til udnyttelsesgrader

,.

I

0hy

!

/

Amtsrådets
<

lor

deklara-

til bebyggelser på matr.
på 0,104 og 0,106.

udtalelse:
"'>/fb

FrtdnJnG~n~vn~t
~~

overholder

c

fI(

(.

s-7J-19f

;;,mt. fr'1II-?ni;i"

~~

2

tt

Amtsrådet har i dag givet tilladelse til det ansøgte efter Planloven på betingelse af, at Fredningsnævnet
vil give dispensation,
jævnfør vedlagte kopi af Amtets brev til kommunen.
Amtsrådet kan på denne baggrund anbefale det ansøgte på vilkår,
at deklarationens øvrige bestemmelser
overholdes.
Med venlig

hilsen

c?f~jt/
Poul Ve;se
fOlValtningschet

•

Bilag:
Kopi af ansøgning med 4 bilag
2 reviderede tegninger af 19. oktober
2 kort
Kopi af Amtets brev til kommunen

2

~

Bornholms Amt

~Iiff
Teknisk Forvaltning

Aakirkeby kommune
Teknisk Forvaltning
Ravnsgade 5
3720

østre Ringvej 1
DK-3700 Ronne
Tlf.

56952123

Fax 56952142

Aakirkeby

Sagsbehandler:
Jørn Tindborg
56952124
krartone 215

Deres ref.:
02.00.00GOO
3095-019

•

Tilladelse
Amtsrådet

Vor ref. :
8-70-21-2-409-42/94
pe106q.brv/jt

til nyt sommerhus
giver hermed

Dato:

på Lyngvejen

tilladelse

19, Pedersker .

til byggeriet.

Tilladelsen er betinget af, at Fredningsnævnet
tinglyst fredningsdeklaration.
Amtsrådet har samtidig
dispensation.
Landzonetilladelsen
Tilladelsen

anbefalet

bliver

kan påklages,

Fredningsnævnet

annonceret
jævnfør

3 O OKT. 1995

dispenserer

fra en

at give denne

lørdag den 28. oktober.

vedlagte

klagevejledning.

Kommunens tekniske forvaltning sendte den 5. oktober en ansøgning
hertil fra Elisabeth Drost Koefoed, Paradiset 3, 3700 Rønne.
Elisabeth Koefoed søger tilladelse til at bygge et nyt sommerhus
på sin ejendom Lyngvejen 19, matr. nr. 106q, Pedersker.

•

Ansøgeren har den 19. oktober afleveret et revideret projekt
forvaltningen, jævnfør vedlagte kopier af 2 tegninger .
Ansøgeren

til

oplyser,

- at ejendommen, som er på 614 m2, er bebygget med et sommerhus
på 62 m2, og
- at det ny hus bliver på 77 m2 med ydervægge af træ med lodret
profilering og tag af sorte betontagsten med 20° hældning.
Det ansøgte

forudsætter:

l) Amtsrådets tilladelse efter Lov om planlægning, da ejendommen
ligger i landzone, jævnfør lovens § 35, og
2) Fredningsnævnets dispensation
fra en fredningsdeklaration,
tinglyst på ejendommen den 3. oktober 1968, da det ansøgte ikke
er i overensstemmelse
med deklarationens bestemmelser om udnyttelsesgrad og tagdækning.
Amtsrådet har på denne baggrund givet tilladelse til det ansøgte
på de betingelser, som er nævnt oven for, jævnfør Lov om planlægning, § 35.

Amtsrådet har samtidig anbefalet Fredningsnævnet at give tilladelse til det ansøgte, jævnfør fredningsdeklarationen.
Vi har sendt en kopi af brevet

til ansøgeren.

Med venlig

hilsen

Bjarne Westerdahl
udvalgsformand

Poul Veise
forvaltningschef

Bilag:

l klagevejledning
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FREDNINGSNÆVNET

tlf. 56 95 01 45

Bornholms Amt Fredningskreds

REG.Ni
Mogens Kruse
Ved Bællahøj 15, 9. th.
2700 Brønshøj.

Damgade 4 A
3700 Rønne
Fax 5695 0245

~~5to.0a.

Åbent

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

og Naturstyrelsen

9.00 - 15.00

,fredningsregistret

Den 21. maj 1999
Sag nr. 19/1999
Modtaget i
Skov-

(\{!

N 9. tnrstyrelsen

Deres J.nr.

28 MAJ 1999
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr.
106-af Pedersker, beliggende Lyngvejen 22, at opføre et 6 m2 stort udhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 3. oktober 1968 tinglyst fredningsdeklaration, der blandt andet indeholder bestemmelser om skel afstand.
Fredningsnævnet skal udtale, at opførelse af udhuset nærmere end 2,5 m til skel
ikke forudsætter dispensation fra den på ejendommen tinglyste deklaration, såfremt
udhusets højde over terræn ikke overstiger 2,5 m. Såfremt udhusets højde imidlertid overstiger 2,5 m tillader fredningsnævnet hermed, at dette opføres indtil 2,5 m
fra skel,jfr. pkt. D 1 litra f, jfr. D 2 litra e i den på ejendommen lyste deklaration,
jfr. gældende bygningsreglement for småhuse afsnit 11 pkt. 3.
Nævnets afgørelse er enstemmig.
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale
foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet,

Darngade 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
myndigheder til udførelsen af projektet.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening og Aakirkeby kommune.

~3

;±emann

FREDNINGSNÆVNET

REG. Hl 3JS000

Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

for Bornholms Amts fredningskreds

Trygve Spanner Lund og
Lisbeth Nielsen
Gedebakkevej 3
Pedersker
3720 Åkirkeby

56950145

Åbent kl. 9.00 - 15.00

KOPI
Den 11/08-00
J.nr. 06.11.01.01-00.030.00005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til fra Deres ejendom matr. nr. 136b, Pedersker,
beliggende
Gedebakkevej
3, 3720 Aakirkeby
at udstykke 3
sommerhusgrunde å ca. 2000 m2 samt foretage mageskifte med naboejendommen
matr.nr. 136-a, Pedersker, med en tilsvarende parcel. Projektet er nærmere beskrevet i
det til nævnet fremsendte materiale.
Det fremgår af sagen, at matr.nr. 136-b, Pedersker, er omfattet af en deklaration lyst 3.
oktober 1968, hvoraf fremgår:
"[arealet] skal henligge i den bestående tilstand - landbrugsjord, havejord ved eksisterende bebyggelse på
matr.nr. 102-a eller i naturtilstand uden busk- og træbevoksning. Arealet skal dog beplantes ... med et
slørende læbælte af stedsegrønne træer. Genopbygning eller mindre udbygning af bestående bygninger
tillades efter tegninger godkendt af de påtaleberettigede naturfredningsmyndigheder... "

Når henses til deklarationens klare forbud mod nybyggeri uden for eksisterende
bebyggelse, og da området efter deklarationen skal henligge i naturtilstand, må det
ansøgte projekt om udstykning af sommerhusgrunde anses for en så videregående
afvigelse fra fredningsdeklarationen,
at der ikke kan dispenseres herfra i medfør af
naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1. Fredningsnævnet meddeler således afslag på
udstykning af arealer fra matr.nr. 136-b, Pedersker. Fredningsnævnet har derimod intet
at bemærke mod det ansøgte mageskifte.
N ævnets afgørelse er enstemmig.
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse
§ 78 stk. 2 indbringes
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening
lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

for
og

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700 Rønne.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening og Aakirkeby kommune.

F. Schønnemann

Bornholms

Amt,

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Peter Juul Jensen
Mail: peter.juul62@gmail.com

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-17-2017
Den 3. august 2017

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende dispensation til bevarelse af en
ældre toiletbygning (toiletskur) på ejendommen matr.nr. 106-p Pedersker, beliggende
Lyngvejen 21, Pedersker, 3720 Åkirkeby. Det ansøgte er nærmere beskrevet i det materiale,
der er sendt til fredningsnævnet.
Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst den 3.
oktober 1968. Af deklarationen fremgår blandt andet:

Kommunen har oplyst, at toiletbygningen ligger ca. 1,5 m fra skel, og ikke overholder
deklarationens bestemmelser om skelafstand. Sandsynligvis fordi der er tale om en gammel
bygning fra før deklarationen blev lavet. Kommunen har i 2007 har givet tilladelse til
opførelse af et skur på 12 m2. Kommunen har aktuelt fra ansøgeren modtaget en ansøgning
om tilladelse til at opføre en tilbygning til sommerhuset med henblik på indretning af blandt
andet bad og toilet i sommerhuset.
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 1. august 2017. Sommerhuset og toiletskuret er
beliggende på ejendommens sydlige flade område. Resten af ejendommen ligger højere og er
kuperet. Udhuset/annekset er beliggende i overgangen mellem ejendommens flade og mere
kuperede områder.
Ansøgeren har oplyst, at toiletskuret er opført før fredningsdeklarationen. Det i 2007 opførte
skur anvendes som anneks. Da kommunen i 2007 meddelte tilladelse til opførelse af annekset,
hvormed ejendommen fik tre bygninger, havde kommunen ikke indsigelser herimod.
Toiletskuret indeholder kun et toilet og måler højst 1½ m2. Ejendommen er for nylig blevet
nykloakeret med sivedræn.
Kommunen har vurderet, at der med den nye tilbygning, hvormed der indrettes bad og toilet
inde i sommerhuset, ikke længere er væsentlige grunde til at bevare den gamle toiletbygning.
Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Bornholm har oplyst, at man ikke kan
anbefale det ansøgte, da deklarationen alene tillader to bygninger på ejendommen.
Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter
eller yngle eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsdeklarationen fastsætter, at der på ejendommen kun må være en enkelt beboelse og
et udhus. Imidlertid fandtes toiletskuret på ejendommen før fredningsdeklarationen, og
kommunen har i forbindelse med byggesagsbehandlingen i 2007 af en ansøgning om tilladelse
til at opføre et udhus/anneks ikke som tilsynsmyndighed påtalt toiletskuret. Under disse
omstændigheder, og når henses til toiletskurets meget begrænsede størrelse, meddeler nævnet i
medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven lovliggørende dispensation til bevarelse af
toiletskuret, så længe det har funktion som toilet og på vilkår, at der på ejendommen ikke
opføres flere selvstændige bygninger, samt at toiletskuret ikke genopføres ved brand eller anden
ødelæggelse.

Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

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

Henrik Engell Rhod

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Torkild Hansen
Mortonsvej 40 1.
2800 Lyngby

ty.

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 9968 83 03
bornholmfredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-i 9-2020
Den 13. januar 2020

Overfor fredningsnævnet er der den 5. november 2019 ansøgt om tilladelse at nedrive et ældre
sommerhus og opføre et nyt på ejendommen matr.nr. 106z, Pedersker, beliggende Lyngvejen
17, 3720 Aakirkeby. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til frednings
nævnet.
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:

Sagens oplysninger
Ejendommen er omfattet af en udstyknings- og fredningsdeklaration, tinglyst den 3. oktober
1968. Fredningsbestemmelserne fastsætter for delområdeme Dl og D2, hvilke bestemmelser
gælder for denne ejendom, blandt andet:
Dl:
,,

e) Ildnyttelsesgraden må ikke overstige 0.10. Udhus må ikke have
et bebygp.et areal ovcr 20 rn2.
f) Fremtidir hebyg!else incl, til— og nmbygnina o. uc1hue
samt vedligeh’ldelsesarhejder (niaiinc o kalkninç: m.v.
red bestemmelserne fur
Tfl: iovrigt ikke finde sLed i s 1r1d
bygninger i onrie D 2, punktei’nee, g, b) og i).

D2:
e) Bygningei skal holdes mindst 10 ni fra !nidten af den eller de
tilstødende veje, og 5 ti fra taboskel og/eller D Vs begr:ns—
nin, for eåvidt en nindre afctzmd ikke er tilladt ved hyg—
niræsreglementets testrzarnelser om garager, udhuse, skure o.1.
nindre bygninger. ygujuer med tag e.f strâ eller andet lige &i
let antrindeligt c:atcriule si:ul dog holdes Lindet 10 ci fra na—
boskel.
f) .Udnyttelsesgraden må ikke oprstige 0.10. Udhus nå ikke have
et bebygget areal over 30 ti
g) Bygnin3er må ikke opføres ned mere end een etage ned udnyttet
tacetae uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en hojde
over 2.8 rn regnet fra terræn til den linie, hvor ydervlEs OJ
tagfiade tedes (bortset fra gavltrekant8r). Tagets vinkel ned
det vandrette plan nâ ikke overstige 55
b) Tag&2icüng skal være af morkegrå fane, brændte tegl, grstorv
eller strå.
i) Ydre bygningseider skal frentræde i farver dannet aT jordfar—
verne (okker, terra di sienna, umbra, engeiskrødt, italiensk—
rødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nmvntc farven
blanding. Til dere, vindueuramor og mindre bygningcdele er
også andre farver tilladt.

Bornholms Regionskommune har oplyst, at projektets udnyttelsesgrad, facadehøjde og tagfarve (sort tagpap) ikke er i overensstemmelse med fredningsbestemmelseme. Ved beregning
afudnyttelsesgraden som på tidspunktet for fredningen, hvor man medregnede arealet fra skel
til vejmidte, er udnyttelsesgraden 0,124. For så vidt angår facadehøjden, er det kommunens
vurdering, at højden skal beregnes fra terræn til der, hvor øverste forskudte facade møder
taget. Selvom forhøjningen ligger forskudt i forhold til grundplanet vurderes det, at det er en
samlet facadehøjde, der bør vurderes i dette tilfælde. Facadehøjden bliver på ca. 4,10 m, når
man medregner den forskudte facades højde og soklen, som er oplyst at blive på 10-15 cm.
Kommunen har endvidere oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt beskyttelsesområde
(Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand afca. 1,5 km. Det er
kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og

projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af
plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår afhabitatdirektivets
bilag TV.
Fredningsnævnet har den 6. januar 2020 foretaget besigtigelse, hvor ansøgeren har nærmere
anskueliggjort og redegjort for projektet. Ansogeren har herunder nærmere anført, at tagpapmaterialet i realiteten fremstår gråt. Projektets overskridelse afudnyttelsesgraden er begrænset
og skyldes navnlig opfyldelse af nutidige isoleringskrav i forhold til tidspunktet for fredningen. Projektets tag med trempelkonstruktion må anses for en samlet tagkonstruktion, hvorfor
det er tagkonstruktionens nederste tagfiade, der må danne grundlag for beregning af facadehøjden. Hertil kommer, at den samlede tagkonstruktion bliver lavere end, hvad det i medfør af
fredningsbestemmelserne er muligt at opføre med en almindelig sadeltagskonstmktion med
indtil 55° vinkel. Skolekolonien Egilsholm, der ligger i nærheden, har inspireret ham til den
særlige tagkonstruktion og de ilagte vinduesbånd, der vil give lysindfald fra alle sider.
Danmarks Naturfredningsforening og Frilufisrådet har af hensyn til præcedens for området
udtalt sig imod, at der meddeles dispensation til projektets overskridelse affredningsbestem
melsemes begrænsninger i udnyttelsesgrad og facadehøjde, således som facadehøjden er
beregnet af kommunen.
Miljøstyrelsen har ikke haft tekniske bemærkninger til sagen.

Fredningsnævnets afgørelse
I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler nævnet herved dispensation
således, at det ansøgte projekt kan udføres med en udnyttelsesgrad og et tagbeklædnings
materiale som ansøgt. Nævnet har for så vidt angår dispensationen til overskridelse af
udnyttelsesgraden dels lagt vægt på hidtidig praksis for dispensation i området, dels dette
projekts begrænsede overskridelse afudnyttelsesgraden, når udnyttelsesgraden beregnes som
på tidspunktet for fredningen.
Derimod afslår nævnet at meddele dispensation fra fredningens bestemmelse om facadehøjde,
hvilket har som følge, at projektets forhøjede forskudte plan med vinduesbånd ikke kan opfør
es. Nævnet lægger herved vægt på, at det forhøjede og forskudte plan efter sin størrelse, ka
rakter og fremtoning med blandt andet markante vinduesbånd må anses for en del af facaden,
uanset det er forskudt i forhold til grundplanets facade. Fredningsnævnet lægger derfor til
grund, at tagdelen af det forhøjede forskudte plan afgrænser projektets facade i højden. Her
efter, og da facadehøjden på grundlag affredningsbestemmelsernes ordlyd og praksis må
beregnes fra terræn til undersiden af nævnte tagfiade, hvilket ud fra sagens oplysninger inde
bærer en facadehøjde på ca. 4,10 m, finder fredningsnævnet, at overskridelsen affredningens
bestemmelse om facadehøjde er markant og overstiger, hvad fredningsnævnet inden for ram
merne afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddele dispensation til. Det kan ikke føre
til et andet resultat, at fredningsbestemmelseme tillader opførelse af et traditionelt sadeltag
med en vinkel på indtil 55°.
Nævnets afgørelse er enstemmig.
Den delvise tilladelse til projektet 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 afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort. regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om nawrbeskyttelse § 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 sådanné
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). KlagegebyTet reguleres den I. januar hvert år efter den af
Finansministeriet fastsatte sats for det-generelle pris- og lonindeks 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 afklagegebyret 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
I) 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 Mageberettigelse 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
I) 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 Fodevareklagenævnet 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 partshoring.

Modtagere af denne afgorelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.
--

HenrikEnëlFRhod

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Torkild Hansen
Mortonsvej 40 1.tv
2800 Lyngby

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-02-2020
Den 6. marts 2020

Overfor fredningsnævnet er der den 2$. januar 2020 ansøgt om tilladelse at nedrive et ældre
sommerhus og opføre et nyt på ejendommen matr.nr. lO6z, Pedersker, beliggende Lyngvejen
17, 3730 Aakirkeby. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til frednings
nævnet.
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:

Sagens oplysninger
Ejendommen er omfattet af en udstyknings- og fredningsdeklaration, tinglyst den 3. oktober
1968. Fredningsbestemmelseme fastsætter for delområderne Dl og D2, hvilke bestemmelser
gælder for denne ejendom, blandt andet:
Dl:
e) Udn,yttelsesp;raden må iicte overstige 0.10. Udhus må ikke have
et bebygget areal over 20 m2.
Fremtidir
hebyg:else incl, til— og ‘Dmbvgniflsr 0.! uclhuse
I’)
samt vedligeh’ldelvsesavbejder (malin,’: og ka1knins rn.v.
in:-i iøvrflt ikke finde sLed i shrid med bestemmelserne for
bygninger i omrre b 2, punkterne e) , g) , h) og i).

D2:
e) Bygn±ne skal holdes cindst 10 m fra midten af den eller de
tilstødende veje, og 5 m fra haboskelog/eller D Vs becrns—
ning, for s.vidt en mindre afstand ikke er tilladt ved hyc—
ninsrealenente-ts bestnzamelser om garager, udhuse, skure o.1.
nindre bygninger. Bynj!iger med tag af strâ eller andet lige aR
let antc.ndeligt materiale s:ai dos holdes tindst 10 n fra na—
boskel.
f) .Udnyttelsesgraden må ikke oprstice 0.10. Udhus rn?i ikke have
et bebygget areal over 30 ti
g) Bygnirter nå ikke opføres med mere end een etage ned udnyttet
tagetase uden kvstvinduer og lignende og ikke gives en højde
over 2.8 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervrg o
tagfiade mødes (bortset fra gavltrekant8r). sgets vinJcel ned
det vandrette plan nå ikke overstige 55
h) Tagdkning skal vrire at morkegrå farve, brtndte tegl, grstøn
eller strå.
i) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfar—
verne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italiensk—
rødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de navnte farvers
blanding. Til dcre, vinduesrammer og mindre bygninzdele er
også andre farver tillat.

Fredningsnævnet har den 13. januar 2020 efter foretagen besigtigelse meddelt dispensation til
et projekt med en grundplan, placering og størrelse svarende til det aktuelle projekt, men har

samtidig afslået at meddele dispensation fra fredningsbestemmelseme om facadehøjde. Det
aktuelle projekt er tilpasset fredningsbestemmelserne for så vidt angår facadehøjden. I det
aktuelle projekt ønskes 4 ovenlysvinduer på 70 x 140cm nedfældet i tagfiaden.
Kommunen har oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura
2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand afca. 1,5 km. Det er
kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af
plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår afhabitatdirektivets
bilag IV.
Fredningsnævnet har skriftligt hørt Danmarks Naturfredningsforening og Frilufisrådet, der
ikke har udtalt sig imod det aktuelle projekt.

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Fredningsnævncts afgørelse
I medfør af § 50, stk. i i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af det nu forelagte projekt.
Nævnets afgørelse er enstemmig.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefdsten
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. i, 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
ffisten 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 i .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 afklagegebyret 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
I) der er indledt forhandlinger med afgorelsens 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, feks, hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgorelsesudkast i partshødng.

Modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

kElhä

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Peter Munch Jørgensen

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-15-2021
Den 19. august 2021

Overfor fredningsnævnet er der den 14. juni 2021 ansøgt om tilladelse at etablere 2 stk. Velux
ovenlysvinduer med udvendige karmmål på 78 x 98 cm på sommerhusejendommen matr.nr.
106-ab, Pedersker, beliggende Lyngvejen 16, 3720 Aakirkeby. Projektet er nærmere
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:

Sagens oplysninger
Ejendommen er omfattet af en den 15. juli 1969 tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter
blandt andet:
”…
Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og
lignende”
…
Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv
…”
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed vurderet, at vinduerne og lyset fra
dem vil være synlige fra nabohusene mod nord, men at de ellers ikke vil være synlige fra
offentligt tilgængelige naturområder. Altså fra stranden eller det ubebyggede skovområde
mod øst.
Bornholms Regionskommune har oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt
beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af
ca. 1,7 km. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med
andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre
beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig.
Friluftsrådet har ikke udtalt sig imod en dispensation til det ansøgte.
Miljøstyrelsen har oplyst, at man ikke kan bidrage med oplysninger til sagen ud over det af
kommunen oplyste.
Fredningsnævnet har den 11. august 2021 foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til det
ansøgte projekt på vilkår, at ovenlysvinduerne monteres så vidt muligt i plan med tagfladen,
eksempelvis med Velux EDN inddækninger.
Nævnet lægger vægt på, at huset har en lav taghældning, at der er tale om mindre
ovenlysvinduer, og at ovenlysvinduerne kun i begrænset omfang vil være synlige fra
offentligt tilgængelige naturområder.
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 klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage,
eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

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

Henrik Engell Rhod

