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Fredningen vedrører:  

Bemærkninger:

Domme:

Taksationskommissionen: 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag:
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KORTBLAD NR. 5335 og 5435/l8 12. 1IT s$Z'1 20000

7.2b
? , PederskerSOGN

34,4 ha.

Privat

Deklaration, lyst 26.11.1968
Fredningsnævnets kendelse af 18.6.1982. (138-03-59)

o
FORMAL Bc"6y~geloeopog;uløpiE:g Q~ rekreativ fredning.

En nærmere bestemt del af ejendommen "A" fredes - ændringer
I N D H O L D i den bestående tilstand (skov) må ikke finde sted - arealet

tjener som fællesareal for ejeren og fremtidige sommerhus-
beboere.
En nærmere bestemt del af ejendommen fredes - skal henligge
i den bestående tilstand - dog tillades fortsættelse af den
have- og landbrugsmæssige udnyttelse på arealet samt opførelse
af de for landbruget nødvendige bygninger.
Udpareellerinr; og bebj'ggel~e af den ikke freeieeie del af ejeft..
~eææcn tillaaco cftcF næFmCFC Fcgleri

REG. NR.:

fredningsnævnet, fredningsplanudvalget, Aakirkeby kommune,
og den til enhver tid værende ejer af naboejendomme , der
udstykkes fra 32 a.
138-03-33
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REG. NR.o4Q02. 000

- I henhold til REG.NR. 07500.000
er

® Deklarat ion, tinglys t 2C; / \l 19b CO

Nævnskendelse af / 19 , tinglyst / 19
Overfredningsnævnskendels af / 19 , tinglyst /

, tinglyst / 19Tillægskendelse af / 19

ophævet i sin helhed

~ delvis ophævet.

SE REG.Nl" O~S 00 o 000 - fredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

19. Deklaration tinglyst den 26. november 1968 i sin helhed for
såvidt angår matr. nr. 32 d, ~' f, g, h, i, k, l, ~' ~' o
og ~. og del af matr. nr. 32 a, således at alene afsnit l og
2 opretholdes for såvidt angår den fredede del af matr.nr.
32 ~ og 33 ~, der ligger udenfor lokalplanområdet.

19
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(udfyld •• al dommorkontorot)
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Anmelder: u
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Und~rt'e~n~de'E~ik :8> ·J~rg~n~~n',_,:.s6~.~j~~;a;f~~~ i'~~p~!:~,:3?3a" ~32 b, 32 c
og 33 e, Pedersker sogn, pålægger herved for mig og eft,~rfølgende
e.j,er.em;Ln tornrJlyn:te,ejendom. følgend.e.servi.tutter..:"',.-- .

" ~ .
4 ~ '.';. i. ~";.. " ," Ol --:.,... • "

l. Den del af matr.nr. 32 a, der på vedhæftede kort er betegnet
lUed"tr!~~1og...vist med grøn sJ,craveri~g,fredes, således at ænd:-in-
ger 'i den bestående tilstand, (skovpræg), bebyggelse, hvortll

....medr~gnE)s skur~., ~i~sk~r, .~ys~hu,§1e.,oglig~e~d~" 1.,ld~~;yk~+ngog ~r--, hvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedllgeholdeise af skovdrlft,
ikke må finde sted, og således at det skal være ejeren og beboer-
ne i det i pkt.· 3 udlagt e sommerhusområde tillåd.t at'opholde sig

..på det fredede. areal. Camping og teltslagning må ikk~ finde sted •
.,c!agtretten :forbeholdes den·1;il:enhveT' ·tid værende\~:e~er af arealet.

2~"De~ ael af matr.nr. 32 a, 32 b, 32 c og 33 e, der på vedhæftede
. kort ~!,b~:t~gri~:.t.1]J.~9-.~r:t3~r,9g Vis~_~~d ~H'ØI;1f~~Y~," f,r~~es, såledesat· den skal henligge i den bestaende tiistand - landbrugsjord -
·'-ell~r'i naturtilstand uden sammenhængende busk- og· træbevoksning.

Bestemmelsen-skal-ikke'være til hindercfor'at'fortsætte den have-
og landbrugsmæssige udnyttelse, der for tiden finder sted, her-
under fOT opførelse af de for landbrugsdrift nødvendige bygnin-
ger, hvortil tegninger skal godkendes af fredningsplanudvalget.
Camping og teltslagning må ikke finde sted.

~/\ 3. Udparcellering og bebyggelse af den ikke fredede del af matr.nr.
32 a skal finde sted i ove'rensstemmelse med følgende bestemmelser:

i~ri~~na).På grundene må kun opføres bebyggelse, der alene anvendes til
V~~~ beboelse (natophold) i tids~mnet l. april til 30. september

, og uden for dette tidsrum, kortvarige ferieophold, weekends
og lignende. Een af grundene tillades dog bebygget med eet hel-

·årshus til benyttelse som aftægtsbolig.
'b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt

beboelse med ikke over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget
areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Ud-
hus må ikke opføres før bebo elses bygning.

c) Grundene skal have en nettostørrelse af mindst 2500 ~2 og
skal kunne rumme et kvadrat med sidelinie 40 meter. Grundene
skal forsynes med vandværksvand.

d) Spildevand kan, såfremt sundhedskommissionen meddeler mid-
lertidig tilladelse, afledes til siveanordntnger, der i givet
fald skal placeres som vist på kortet. Som latrin anvendes
kemiske tørklosetter, med mindre sundhedskommissionen medde-
ler midlertidig tilladelse til w.c. ,afløbo .

e) .Bebyggelse af parceller skal'finde sted bag de på deklara-
tionskortet viste byggelinier, der henholdsvis er beligeende
20 m og 60 m fra de offentlige biveje nr. 7 og 8 og 20 m fra
områdets østlige skel. Bygninger skal iøvrigt holdes mindst
10 m fra midte af tilstødende vej og mindst 5 ro fra naboskel

'\:,"~f...s·.,v.en mindre af~tand til naboskel ikke er tillad t ved
lon.on & Kjeld,kov AfS. Købonhavn ,~I..I,:.::: ". I' / '. 1/ _ / (: l,/ \/ • -
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~'bygningsreglementets bestemmelser om garager, skure,
lignende mindre bygninger. Bygninger med tag af strå
så let antændel~ materiale som strå skal dog holdes
10 m fra naboskel. '

f) Bygninger må ikke opføres med mere end·l etage med udnyt-
tet tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives
en højde over 3.20 m regnet fra terræn til den linie, hvor
ydervæg og tagflade mødes ( bortset fra gavl trekanter, )~
Tagets vinkel med det v~~ret~e plan må ikke overstige 550

0

g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af ,brændte røde
eller sorte tegl, græstørv eller strå.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jord-
farverne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, ita-
lienskrødt, dodenkop) eller hvidt,. sort, eller ved de nævnte
f.arvers blanding. Til døre1 vinduesrammer og lignende mindre
bygningsdele er også andre farver tilladt. "

i)-Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke have
, en højde over 6 meter. : ," )rk) Parcellerne må'ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af -

de på stedet naturligt forekommende vækster eller af højst
1.80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i umiddelbar til-
knytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og ~amrn~nmed
denne indesluttende, et ubebygget areal på højst 100 m2• Hvor
bebyggelsen ikke sløres af eksisterende bevoksning, skal der
foretages en sådan læplantning, at bebyggelsen samtidig sløres
i forhold til omgivelserne. Langs bivejene 7 og 8 skal udenfax
oversigtsarealer og således som vist på kortet etableres en 'tæt
20 m bred bevoksning af de på stedet almindeligt forekommende
træ- og buskvækster. På parcellerne må iøvrigt kun foretages
spredt beplantning med de på stedet almindeligt forekommende
vækster. Den 40 m brede del af parcellerne der er beliggende
mellem bivej 8 og det foran næ~te bevoksningsbælte må,ikke
forsynes med installationer af nogen art, og skal bevares i
den nuværende tilstand, lyngareal med spredt selvsået bevoks-
ning.

l) Der pålægges fri overs~ ved de på vedhæftede kort viste
vejhjørner efter afstandene 15 x 60 m 9g 15 x 15 m, målt
langs fremtidige vejsider, som vist på kortet, jfr. ministe-
riet for offentlige arbejders vejregIer, således at der hver-
ken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller fore-
findes bevoksning af større højde end 0.75 m over en flade
gennem de tilstødende vejbaners niveau.

m) Der udlægges 8.00 m bred privat fællesvej i overensstemmelSe
med den på vedhæftede kort, skitsemæssigt viste linieføring.
,Parcellernes adgang til offentlig vej skal under forbehold
af vejmyndighedernes godkendelse alene finde sted ad den så-
ledes udlagte private fællesvej med den viste overkørsel til
off. bivej nr. 8. Direkte vejadgang til bivejene 7 og 8 fra
parcellerne må således ikke finde sted.

n) Al parkering af vogne af enhver art og biler, der i det ydre
adskilleF sie væsentligt fra personbiler, er faxbudt p& el-
ler uden for grundene, med undtagelse af almindelig af- og
pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne
på eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets til-
ladelse. p~ hver parcel skal ,indrettes to bilparkrringsplad-
ser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller ud-
hus med forplads af tilstrækkelig størrelse.. .' '

'. ', '

udhuse og
eller lige
mindst
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Yd~rligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggeise'
"':-idet/ den til enhver tid gældende bygningsreglement/ bygnings-
; :.vedtægt og lovgivningen i det hele taget skal respekteres uan-"..:.,-s.etforannævnte bestemmelser. (Det bemærkes bl.a. , at der for

d- opf~reise af almindelige sommerhuse efter landsbyggelovens ikraft-
træden kræves dispensation fra byggelovens §-15, såfremt arealet
ikke er udlagt i bygningsvedtægt for sommerhusområde).
Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 32 a, 32 b, 32 c
og 33 e, Pedersker sogn. Med hensyn til pantehæftelser, servi-
,tutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Påtaleret tilkommer &Æhifi'fredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds, fredningsplanudvalget for Bo~nholms amt og Peaersker sog-
neråd. Påtaleretten tilkommer for så vidt angår punkt 3 e endvi-
dere den til enhver tid værende ejer af naboejendomm~, der udstyk-
kes fra matr.nr. 32 a.~ .
Pedersker, den ••d ~i' ~K../91.f.... 5. Gt;-,
Somejer af _tr. nr. 32 a, 32 b, 32 c og 33e.' ~1 }.; ~

•••••••••••••••••• ao •••

Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens
ægthed: f?. ~)d~:Navn. •. ~ ... ~ .•.• : . ~...•...
Still'n ~~/Y<-7PIv"'.f/1. g: 0 •••••••••••••• 0 ••

B l /"S/O?"'."...~ Y.F/ (;Uf~opæ : ••••••• /•••••.... "'-P: •• o

Navn: •••••••••.••••.••••..••.• o

Stilling: .
Bopæl: .........................

ee

Nærværende deklaration er godkendt af Pedersker sogneråd i
sognerådets møde den la. september 1968.

P. s. v.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

Bornholms Regionskommune 

Overfor fredningsnævnet er der den 22. januar 2019 ansøgt om tilladelse til at opføre en 

servicebygning (toiletbygning) på ejendommen matr. nr. 700-z, Pedersker, beliggende ved 

krydset Østre Sømarksvej/Strandvejen og en servicebygning (toiletbygning) på ejendommen 

matr. nr. 1-i, Nylarsker, beliggende mellem Nylars Kirkegård og regional cykelrute 21. 

Projektet, der skal forbedre toiletforholdene i forhold til de nationale og regionale cykelruter, 

er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  

Ejendommene er markeret på følgende kortudsnit: 

Matr.nr. 700-z, Pedersker: 

Matr.nr. 1-i, Nylarsker: 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 

bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-02-2019
Den 25. februar 2019

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 21/06916. 
Klik her for at se afgørelsen.



 
 

 

Sagens oplysninger 

 

Ejendommen matr.nr. 700-z, Pedersker er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst den 26. 

november 1968. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  

 

”… 

Den del af matr.nr. 32-a, 32-b, 32-c og 33-e, der på vedhæftede kort er betegnet med ”B” 

og vist med grøn farve, fredes, således at den skal henligge i den bestående tilstand – 

landbrugsjord – eller i naturtilstand uden sammenhængende busk- og træbevoksning. 

 

Bestemmelsen skal ikke være til hinder for at fortsætte den have- og landbrugsmæssige 

udnyttelse, der for tiden finder sted, herunder for opførelse af de for landbrugsdrift 

nødvendige bygninger, hvortil tegninger skal godkendes af fredningsplanudvalget. 

Camping og teltslagning må ikke finde sted. 

 

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds,… 

…”  

 

Ejendommen matr.nr. 1-i, Nylarsker er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. 

februar 1987 om fredning af et område ved Nylars Kirke. Fredningsbestemmelserne fastsætter 

blandt andet:  

 

”… 

§1 

Fredningens formål. 

Fredningen har tuol formål at bevare landskabet i den nuværende tilstand og at sikre 



udsigten til Nylars Kirke. 

... 

§4. Bebyggelse m.v. 

Der må ikke opføres bebyggelse, herunder tilbygninger, skure, boder og drivhuse. 

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der inden for det på fredningskortet viste byggefelt 

på matr.nr. 1 foretages om- eller tilbygninger, når fredningsnævnet forinden har godkendt 

bygningernes placering og ydre fremtræden. Der må heller ikke etableres andre faste 

anlæg og konstruktioner, og der må i øvrigt ikke foretages foranstaltninger, der vil virke 

skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. 

…”  

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Bornholms Regionskommune, der også ejer de omhandlede arealer, har anbefalet projektet. 

 

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har anbefalet projektet, med den 

bemærkning, at både bygningssider og stern bør udføres i mørke/dæmpede farver.  

 

Miljøstyrelsen har vurderet, 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 dispensation til 

opførelse af de to servicebygninger(toiletbygninger) som ansøgt på vilkår, at bygningssider, 

og stern udføres i mørke jordfarver. 

 

 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, 

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/


AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

AFVISNING AF KLAGE i sag om dispensation til opførelse af ser-

vicebygning inden for fredning i Bornholms Regionskommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 87, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1  

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over 

Fredningsnævnet for Bornholms afgørelse af 25. februar 2019 om dispen-

sation til opførelse af servicebygning på matr. nr. 1i, Hovedejerlavet, Ny-

larsker. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til 

prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf.  naturbeskyt-

telseslovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet.  

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ændret ved lov nr. 

900 af 21. juni 2022 om ændring af museumsloven, lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet og 

forskellige andre love. 
3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

5. december 2022

Sagsnr. 21/06916 

Klagenr. 1012893 

MAJO   

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

www.naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-BOR-02-2019.
Klik her for at se afgørelsen.

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 12. august 2020 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet af Nylars Menighedsråd. 

 

Fredningsnævnet for Bornholm har den 9. juni 2021 oversendt sagens bilag 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet med bemærkning om, at fredningsnæv-

net først den 12. maj 2021 modtog en adviseringsmail om klagen.  

 

Klager har anført, at klager i modsætning til tidligere sager, som har invol-

veret fredningen omkring Nylars Kirke, ikke er blevet orienteret om sagen 

eller er blevet partshørt af hverken kommunen i forhold til byggeloven eller 

af fredningsnævnet i forhold til dispensationen fra fredningen.  

 

Det er oplyst i klagen, at klager blev opmærksom på servicebygningen, da 

byggeriet blev iværksat i efteråret/vinter 2019/2020.  

 

Klager har endvidere anført, at det på grund af den manglende inddragelse 

af klager i sagen ikke har været muligt at overholde klagefristen.  

 

Klagen har anført, at klagen dog bør realitetsbehandles som følge af kla-

gers særlige interesse i forholdet. Klager har i den forbindelse anført, at 

fredningsnævnets dispensation er meddelt uden en besigtigelse på stedet, 

og at dispensationen ikke burde være givet, da servicebygningen skæmmer 

udsigten til Nylars Kirke.  

 

2. Sagens oplysninger 

Fredningsnævnet for Bornholm har den 25. februar 2019 i medfør af na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt Bornholms Regionskommune 

dispensation til opførelse af en servicebygning (toiletbygning) på kommu-

nens matr. nr. 1-i, Nylarsker, der støder op til Nylars Kirkes kirkegårds-

gærde. 

 

Matriklen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. februar 

1987 om fredning af et område ved Nylars Kirke i Åkirkeby Kommune. 

Fredningen har til formål at friholde de åbne arealer omkring kirken for 

yderligere bebyggelse mv. og bevare Præsteskovens sydvestlige skovbryn 

som løvskov.  

 

Det fremgår af afgørelsen, at fredningsnævnet ikke har foretaget besigti-

gelse.  

 

Det fremgår af afgørelsen, at Bornholms Regionskommune har anbefalet 

projektet. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ligeledes 

anbefalet projektet men med bemærkning om, at både bygningssider og 

stern bør udføres i mørke/dæmpede farver. 
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Fredningsnævnet har herefter meddelt dispensation til det ansøgte på vil-

kår, at bygningssider og stern udføres i mørke jordfarver.  

Det fremgår af afgørelsens klagevejledning, at en eventuel klage skal ind-

gives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, og at klagefri-

sten udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. 

 

Det fremgår videre, at afgørelsen er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms 

Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen Born-

holm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.  

 

Af sagens øvrige oplysninger fremgår det, at præsten ved Nylars Kirke på 

vegne af klager den 6. maj 2020 skrev til borgmesteren og anmodede om 

en samtale om den kommunale servicebygning ved kirken.   

 

Bornholms Regionskommune kvitterede den 15. maj 2020 for henvendel-

sen, hvor det samtidig blev aftalt, at borgmesteren skulle kontakte præsten. 

 

Borgmesteren skrev den 10. juni 2020 til klager som bekræftelse på sam-

talen, at kommunens administration var i gang med at afklare, hvem der 

kunne klages til.   

 

Bornholms Regionskommune oplyste den 19. juni 2020 klager om, at kom-

munen havde meddelt byggetilladelse til opførelse af en servicebygning på 

matriklen. Kommunen ville imidlertid genoptage sagen på baggrund af 

klagers ønske om at blive partshørt. Kommunen vedlagde byggetilladelsen 

og fredningsnævnets afgørelse og meddelte klager 14 dage til at fremsende 

bemærkninger. 

 

Klager klagede den 2. juli 2020 over servicebygningen til Bornholms Re-

gionskommune.  

 

Da dele af klagen omhandler fredningsnævnets afgørelse, videresendte 

kommunen den 7. juli 2020 klagen til fredningsnævnet, som den 14. juli 

2020 vejledte klager om, at en klage over fredningsnævnets afgørelse skal 

indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen.  

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1, er klagefristen 4 uger fra den 

dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 

klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

 

Det fremgår af sagens oplysninger, at klager ikke fik tilsendt frednings-

nævnets afgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder derfor, at klage-

fristen må regnes fra det tidspunkt, hvor klager blev bekendt med afgørel-

sen.  
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Det kan lægges til grund, at klager blev bekendt med byggeriet på matrik-

len i efteråret/vinteren 2019/2020, men at klager først rettede henvendelse 

til Bornholms Regionskommune om forholdet den 6. maj 2020.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder under disse omstændigheder, at kla-

ger har udvist en sådan grad af passivitet, at klagefristen må anses for over-

skredet. Nævnet har lagt vægt på, at klager blev bekendt med byggearbej-

det ikke senere end slutningen af november 2019, og først den 6. maj 2020 

reagererede herpå ved at rette henvendelse til Bornholms Regionskom-

mune. Det er indgået i vurderingen af klagers subjektive forhold, at klager 

efter sine egne oplysninger i andre sager vedrørende fredningen omkring 

Nylars Kirke er blevet inddraget i behandlingen ved bl.a. partshøringer og 

tilsendte afgørelser, hvorfor det også må have stået klager klart i vinteren 

2019, at der måtte være meddelt en dispensation fra fredningen til det på-

begyndte byggeri.   

 

På den baggrund, og da klagen først blev indgivet mere end 4 uger efter, at 

klager fik afgørelsen tilsendt og blev vejledt om, at en klage over afgørel-

sen skal indgives via klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenæv-

net at realitetsbehandle klagen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at nævnet som følge af frist-

overskridelsen ikke har mulighed for at behandle klagepunktet om mang-

lende parthøring. Nævnet henviser klager til at rette henvendelse til fred-

ningsnævnet herom.  

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. gebyr-

bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 3. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over 

Fredningsnævnet for Bornholms afgørelse af 25. februar 2019 om dispen-

sation til opførelse af servicebygning på matr. nr. 1i, Hovedejerlavet, Ny-

larsker. 

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Bornholm 

(FN-BOR-02-2019) samt for klager via klageportalen. Afgørelsen sen-

des desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.  

  

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret.   

https://mfkn.naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

 

 

 
Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 
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