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MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. \ y /12 190~
Fredningen omfatter (helt eJler delvis) følgende
matrikelnumre:

08~ lo8cy Rø,

Gældende matrikulært kortbilag:

S å REG NR 0"3> (O b 'S .00 oe ogs ..:



MATR.NR.:

AREAL:

EJER:

FREDET
• o

FORMAL:

INDHOLD:

ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE i REG. NR. Y,(3~ J-
J

/

REPP.OOUCE~ET AF
FREDNINGSPLANlJOVALGET FOR

BORNl-IQU.1S AMT
RId OIlå15.e (A. 3,1(1;) al

Geodæt:II.lt ~'t.It

•

- ......._ J , __ ....

,,

KORTBLAD NR. 5034 1: 20000

9s!! og 10~ SOGN: Rø

'4,9 ha.)

Privat.

Deklaration, 1. 14.12.1966.

At bevare ejendommens landskabelige skønhed og
sikre offentligheden adgang.
Forbud mod udstykning og indretning af værksteder,
atelier qg boliger.
Pligt til vedligeholdelse af eksis~erende bygninger
og rækværk langs redningsstien, til fældning og ryd-
ning for at be7are udsigten over havet.
Amtskomnunen har forkøbsret .

• PÅTALERET: Eornholols atltsråd.

REG. NR.: 140 - 05 - 11
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Akt: Skab I f nr• .!ly
(udfyld •• af dommerkontorel)

~.t 30. IY/ tb
/I~

øre

REG. NR.
a cy

98 , l08

Anmeldtr:
J. Klindt-Jensen
civilingeniør
smedegårdsparken 16
tl:f. Rønne 1110 og 112o

X onlødninc aC. at 8ornbol .... t.rAd bar .adt••• t, at .. t.k~-
nen .~ den forenin«en ftDornbol.- t1lh8rende .Jendo.... tr. nr. 98,a
og lo8!% aC R•• ocø. kaldat MBornhol .. rplad.en-, overta.er ind.tl
oa~ l }Wt ~Cattend. a4can••veJ.n, det tor ttden benyttede parkeriD'.
arsal sa.t et tilet.dendo akovar •• l, Car herpa at indre'" en G~.
Centli« park.rincoplade, indsAr ror.nin •• n "80rnbo~· pi C.l.eød ••
J'OI~8ningen torplic.er al" t11, e'.l.p den -'•• tlr, at bevare clan
r_et.rende d.l ar _Jendoønen udelt 08 aed ad.anø Cor orrentliøba-
den. I tilt.lde ae rorentn.ena opbeYal.e bør .. tek~n.n ~ork.b ••
ret til ~nt. re.'eJendom for d. ved den al.lndeli .. vurdertna
fastsatte .J.ndo....rdi.

rorelun.en opre.hold.r pA re ••eJendo ... n 'tol.tt.r .. d vand- .ller
kemi.k. cl0•••••r. aB•• kal T~. !bo. tor otrentli,-,den i •••
tidsrUM, der drive. klo.k., re.tauratlone. eller ud.~111D ••vlr_-
90mhed pA re.teJend~.n, no~1t ..perioden aa. 1. JUftt - o.,
l. sept •• ber, oe hvortil der benvt ••• ved egne' .kiltning. Sitre••
CQrGninsen e.nere .Att. enek. at brtnce naYn" vlrkaoab.aer "1
"phøz', er a.iu,ko_un.n berettl.e' '11 vederl_cøeri. oe uden ... 1.......
aelse at leJ- a' ov.r" •• o. frit dtepnnere over de pA e~.nd~n
varende bycnlnc.r oc dertil børeøde inyentar .ed henblik pA even-
tuel videreterela. ar vlrkaoaheden.
Den o.talte udatl11ins.vlrk.o-ned, herunder eveo'gelt $a18 at det
ud.tilled.t skal udelukkende eller eanako overvejende oaEa". to-
revlenin« ae eller handel .ed kune' eller kune'hAndY.rk, .0. tor-
udtMttt•• YII •• b'l~.t at akul!e ek. ~ .~ ...halvAr.'. Virll.ullhedeft
a§ eke-.pelviø tkke oarat'. ø_dYnnli .. fabrtketr ... til1ede •• bler
oe ~pe~f eller sporte. og o.~lncud8'yr oc .4 iasounlnd. tA ka-
rak•• r at butikshandel.

Der må ikko uden a.t8r~d~tsø~llS •• a.tykke iødrett~$·v.rk~ted.r,
atelior eller bolluer.
Purenin.en v.dli •• holder de pl r••teJendQmMen ~r.nd. bygnln..r i
for.varl1•• tQDd, .. dalndr. torenln.au .At'. toret~. at rJ.~ae
dta.a helt eller delyte, Jtr. doC roranet4.nd. ~ .. tsko-.unena tor-
k.beret vad vlrkøo~d.rn •• eventuell. opher.
Li.oløde. v.alis.bolder torenlneen de lancs re4nin•••tlen l.bende
r8kYarker over re.t.J.nd~n i for.varll« stand.
ror.ninaen for.taser ~orn.den raldnln« OB rydninø .t ~pl.ntnin-
,.... ll•• pl••••o •• ~1.t.D. til •• ud.l".a DYer ~v ••• ~ ••

. ,
~ tlJ·,

~



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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl.1 tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:
	 Anmelder:

J. Klindt-Jensen
civilingeniør
Smedegårdsparken 16
tlf. Rønne 1110 og 112<

Enhver udgift vedrørende overholdelse af bestemmelserne for rest-
ejendommen er amtskommunen uvedkOmmende.

Denne deklaration tinglyses på restejendommen af matir. nr . 98a
som serVitUtstiftende med respekt af de pr. 1-7•1966 lyste byrder
og hæftelser, hvorom henvises til ejendommens bladi-tingbogen.
Deklarationen må ikke udslettes af tingbogen uden efter samtykke af
Bornholms amtsråd, som har påtaleretten.

Udgifterne til udskillelse i matriklen af det af amtsrådet over,s,
tagne areal Og til stempling og tinglysning af nparvairende dekla-
ration afholdes af amtsven ;tissenet.

Stempel:	 kr.	 øre
	

Akt: Skab /1 nr?67
(udfyldes af dommerkontoret)

9-a, lo8c Y

Rønne, den 12.12.66 For foreningen "Bornholm:

sign. J. Klindt-Jensen	 sign. Kaj Nielsen

-,-~gn. Frede Kjøller
J. Klindt-Jensen
formand	 sign. OttoRRohmann

sign. Olaf Hansen

sign, A. Andersen

sign.. A. Gornitzka

sig44- W. Harild

sign, E. Sonne

idet formanden samtidig attesterer, at ovennævnte underskrifter
udgør foreningens samlede bestyrelse.

§i Kr.

§	 „
§141„	 r-

§142
lait Kr. /7
Kroner

G

F. Asmuhå

4'
Nr. )/

c6(J

Genpartens rigtighedæftesbr.ler

ii.---

J. Klindt-Jensen.

lndffifit 1 dagbogen foi retten

i Rønne den 14.

Lyst.

Tingbog: Bd.

Akt:Skab 17

12. 66

Bestillings-
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København.



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/
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