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REG.NR.olt67l.000·
jlIim'sten'et for kulturelle anliggenders bekendtgorelse af 1. december 1967.

Bekendtgørelse 0111 fredning af Halumerknuden.

'.
I henhold til § 28 i lov om naturfredning,

jfr. lovbekendtgørelse nr. 194 af 16. juni
1961 af lov om naturfredning, fredes den
staten tilhørende ejendom matr.L nr. 369 f,
369 g, 369 i, 365 og 369 k af Hammeren,

'-, Allinge-Sandvig købstads jorder for at be-
vare arealet som omfatter Hammerknuden-'...-
som en karakteristisk granithorst og isskuret
rundklippe med dens hede- og hedemoseve-
getation således:'

der af særlig videnskabelig eller undervis-
ningsmæssig interesse dog afspærres.

Stk. 2. Motorkørsel må kun finde sted på
de særlig anlagte veje til de 2 fyr. Parke-
ring må ikke finde sted uden for de indret-
tede parkeringspladser.

§ 3. Enhver henkastning eller henlægning
af fyld, affald, papir og lignende er forbudt.

§ 4. Disse bestemmelser kommer ikke til
anvendelse på det område, for hvilket der
er givet koncession til brydning af granit.
Når koncessionen bringes til ophør, er be-
stemmelserne dog også gældende i dette
område.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse skal ikke
være til hindeT for, at et areal af matr. nr.
369 f på ca. 2.000 m2 overdrages Allinge-
Sandvig kommune med henblik på opførelse
af et plejehjem på den tilgrænsende del af
matr. nr. 369 ag m. fl.

§ 5. Efter naturfredningslovens § 40, stk.
1 straffes overtrædelse af denne bekendt-
gørelse med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den
1. januar 1968.

Ministeriet for kulturelle anlfggender, den 1. december 1967.

Bodil Koch.

Min. f. kult. anligg. 4. kt. 22·9--1·64

/ Viggo Nielsen.
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KORTBLAD NR. 5033 \B\2. ur t-!v 1: 20000

MATR.NR.:

AREAL:

i , k og 365 SOGN: Hammeren,
Allinge-8andvig Jorder166,9 ha.~,EJER:

FREDET• o
FORMAL:

Staten.

Kulturministeriets bekendtgørelse af 1.12.1967 •

Fredning og åbning for offentligheden for færdsel
til fods af Hammerknuden.

INDHOLD Forbud ~od opførelse af bygninger, skure, boder,
master o. l., mod beplantning, hugst og opdy~kning,
mod anlæg af veje og stier, mod sprængning og ind-
retning af stenbrud.

-. o

PATALERET Ministeriet for kulturelle anliggender.

REG. NR.: K 22 - 14
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04571. 00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04571.00

Dispensationer i perioden: 07-06-1993



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
.. Dommerkontoret i Rønne
• Damgade 4A . 3700 Rønne

Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

REG.NR. Ll57 \.00

Sag nr. l 2 /1 9 9 3

Den

- 7 JUNI 1993

Bornholms Statsskovdistrikt
Rømersdal
Ekkodalsvejen 2
3720 Aakirkeby.

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

Skov- og Naturstyrelsen

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at anlægge
en 0,45 ha stor parkeringsplads og til at opsætte et tørkloset vedtt fyrassistentboligerne til det nu nedlagte Hammeren Fyr pa Hammer-
knuden, matr. nr. 369-g Hammeren, Allinge-Sandvig markjorder.

Omradet er fredet ved bekendtgørelse nr. 460 af l. december 1967 om
fredning af Hammerknuden. Ved denne bekendtgørelse er bl.a. be-
stemt, at der ikke uden tilladelse fra Ministeriet for kulturelle
anliggender (nu Miljøministeriet) ma opføres bygninger og lignende
indretninger, foretages hugst eller gøres indgreb i klippens natur-
lige overflade.

Det ansøgte kræver saledes tilladelse fra Miljøministeriet efter
nævnte bekendtgørelse, hvorimod der ikke kræves særskilt tilladelse
fra fredningsnævnet.

Genpart af denne skrivelse er tilsendt Skov- og
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og
kommune.

Naturstyrel sen,
All inge-Gudhjem

F. Schønnemann

















 

Naturstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø 
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Morten Pedersen og Line Rix   

Rahbeks Alle 9D, st  

1749 København V  

 

 

Sendt på mail: Mpe@1508.dk   

   

  

Det åbne land 

J.nr. NST-4119-00094 

Ref. johei 

Den 10. september 2014 

Tilladelse til genopførelse af del af anneks på ejendommen Hammer 

Odde Fyr 2, Allinge, matr.nr. 369c Hammeren, Allinge-Sandvig Jorder 

 

Naturstyrelsen har den 28.5.2014 fra Bornholms Regionskommune modtaget jeres 

ansøgning om tilladelse til at nedrive og genopføre en del af et anneks på 

ejendommen. 

 

Ejendommen er omfattet af bekendtgørelse af 1. december 1967 om fredning af 

Hammerknuden. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsens § 1, at der ikke uden 

tilladelse fra ministeriet må opføres bygninger, skure, boder, master og lignende 

indretninger.  

 

Naturstyrelsen er med § 16, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 973 af 29.8.2014 om 

henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, bemyndiget til at træffe 

afgørelser vedr. undtagelser fra bekendtgørelser om fredning.  

 

Det er i ansøgningen anført, at det er hensigten at rive en del af annekset (ca. 35 

m2) ned, og efterlade det oprindelige fundament som ”fodaftryk” til den nye 

tilbygning.  

 

Den nye tilbygning vil blive beklædt med træ/lister, og en brændestabel-væg 

integreres i facaden. Facaderne vil i de varme sommer- måneder kunne åbnes op 

og vil være lukket i vinterperioden. Selve bygningsvolumen på den nye tilbygning 

svarer til den nedrevne del af annekset.   

 

Det fremgår af projekttegninger, at der endvidere ønskes etableret en mindre 

terrasse og en trappe i tilknytning til den nye træbeklædte tilbygning, og at den 

bevarede del af annekset vil få en dør i stedet for et vindue. 

 

Annekset med tilbygning anvendes i dag til værelser, køkken, toilet, værksted, 

vaskerum og garage. Efter ombygningen skal annekset med tilbygning anvendes til 

opholdsstue, åbent køkken, toilet og bad, arbejdsrum, værksted, vaskerum. 

Til ansøgningen er medsendt projektbeskrivelse.  

 

Nedenstående tegninger fra projektet illustrerer bebyggelsens udseende før og 

efter projektets gennemførelse.  
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Naturstyrelsen meddeler hermed i medfør af fredningsbekendtgørelsens § 1 samt 

delegationsbekendtgørelsens § 16, stk. 2, tilladelse til opførelse af ny tilbygning - 

efter nedrivning af en del af det eksisterende anneks - som ansøgt og som ovenfor 

beskrevet. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at bebyggelsens fodaftryk og 

volumen vil være uændret, og at der er anvendt lette materialer og et formsprog, 

som vurderes at harmonere med den eksisterende bebyggelses karakter. 

 

Naturstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Heinemeier 

landinspektør  

Tlf. direkte: 7254 4840 - e-mail: johei@nst.dk  

  

Kopi til orientering: 

Bornholms regionskommune, Poul.Erik.Nielsen@brk.dk og 

Ilsebil.Hansen@brk.dk  

Sortsø arkitekter, tm@sortsoearkitekter.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, bornholm@dn.dk  

mailto:Poul.Erik.Nielsen@brk.dk
mailto:Ilsebil.Hansen@brk.dk
mailto:tm@sortsoearkitekter.dk
mailto:bornholm@dn.dk
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Naturforvaltning 

J.nr. NST-4119-00116 

Ref. JOHEI 

Den 30. maj 2016 

 

Naturstyrelsen Bornholm 

 

chakb@nst.dk ; sfr@nst.dk  

 

   

   

  

 

Dispensation fra fredningsbekendtgørelse til midlertidig 
opsætning af teltscene, madtelt og 2 bartelte nær Opalsøen 
 

Naturstyrelsen Bornholm har med brev af 19. maj 2016 ansøgt om dispensation til 

midlertidig, kortvarig opsætning af 4 telte i forbindelse med afholdelsen af 

Wonderfestiwall den 18.-21. august 2016.  

 

Der ønskes opstillet følgende telte:  

 

  Teltscene (15x4o m).  

  2 bartelte (3x6 m)  

  Madtelt (9x15 m)  

 
Arealerne er omfattet af bekendtgørelse af 1. december 1967 om fredning af 

Hammerknuden. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsens § 1, at der ikke uden 

tilladelse fra ministeriet må opføres bygninger, skure, boder, master og lignende 

indretninger. Det er Naturstyrelsens opfattelse, at de ansøgte telte må opfattes 

som svarende til de i bekendtgørelsen omtalte boder. 

 

Teltene ønskes opstillet på befæstede arealer, som er beliggende i det fredede 

områdes udkant på matr.nr. 369f Hammeren, Allinge-Sandvig jorder, umiddelbart 

syd for Opalsøen.  

 

Naturstyrelsen, Naturforvaltning, meddeler hermed i medfør af 

fredningsbekendtgørelsens § 1 tilladelse til opstilling af 4 telte som ansøgt. 

 

Der er ved afgørelsen lagt vægt på: 

 

- At opstillingen sker på eksisterende, befæstede arealer  

- At der er tale om en ganske kortvarig opstilling af teltene (i alt ca. 12 dage 

fra opstilling påbegyndes til nedtagning er afsluttet)  

- At ansøgningen alene vedrører 2016, idet festivalen næste år og de 

efterfølgende år atter afvikles på anden lokalitet 

- At en alternativ placeringsmulighed lige udenfor det fredede område har 

været vurderet, men at denne måtte forkastes af sikkerhedsmæssige 

grunde (flugtveje kunne ikke godkendes)  

 

Naturstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

mailto:chakb@nst.dk
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Med venlig hilsen 

 
Jørgen Heinemeier 

landinspektør  

Tlf. direkte: 7254 4840 - e-mail: johei@nst.dk  

  

Kopi til orientering:  

 Bornholms Regionskommune; post@brk.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, bornholm@dn.dk  

mailto:post@brk.dk
mailto:bornholm@dn.dk
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