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SOGN:

Fredning af ejendoI!l.!Ilen,således

Hovedejerlavet, Olsker

at ændringer i den be-

stående tilstand ikke må finde sted.

INDHOLD:

Forbud mod bebyggelse, campering og henkastning af affald.
Offentligheden har ret til færdsel til fods på en del
af ejendommen.

Det er tilladt
rationsbygning

....

at opføre 5 cotelbygninger og l restausant om- og tilbygninger.
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Undertegnede Aksel Olsen, som ejer af matr.nr. 21 ~, 22 B. ~2~,
22 ~, 82 .!?1!, 82 !l! og 82 M, Hovedejerluvet.
Olsker sogn, pL.lmgger herved for- rug og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom
følgende ~ervitutter:
1. BjGndorr~en, der pi v~dh~ft~d: ko!t 67 v~st ~ed rø~ kontur, fre- ,
des, således at ændr~nger ~ aen beståenae t~lstand, bebygeelse,
hvortil medregnes skure, kiosker, lystlluse og lignende, erhveN&. mH1ssig uunyttelse, bo:rtset fra vedligeholdelse
~ skovdrift,
ikke må finde sted.
Car.lpering, teltning og henkasten af ai'fald forbydes.
Almenheden skal have ret til f(;t:rdsel til fods på den del ~if
ejendommen, der pa kortet er vist med gul farve.
~~åi'renlt
fredningsnyndighederne,
evt. med soenerådets
bistand,
li
foranlediger a,n.la.gt det nødvendige sti- og broanlæg over naboII
ejondommene, matr.nr.
82 Y.. 'og 22 ~ m. fle 9 Hovedejerlavet,
01sker sogn, skal offentligheden
end.videre have ret til fmrdsel
til fods pil lien del af ejendommen" der på kortet er vist Dled
gul skravering.
2. Uanset foranstående bestem.elelser skal det være tilladt,
iI
!I
a) at opføre 4, ca. 10 x 60 ro store motelbygninger samt en rcI
staurationsbygning
på den østlige del at ejendommen, såle,l
cles SOUl vist på kOl"'tet~un(lcr forudsætning
af, .§:1 bygninger- !!
ne ikke opføres med mere ~nd 1 etage uden udnyttet
tagetage
::
oG ikke gives en højde over 3~OOm fra terræn til den linie, [I
hvor ydervmg og tagflade tHi'des(bortset fra gavl trekanter),
I;
at tagdækning bliver af brændte røde eller sorte tegl eller, :'
gI'æstørv~ ,g1 ydre bygningsside,r fremtræder i .farver p,a.!iliet
;!
af jordfarver
(okker, terre. -:ti si€Cnna, um'bra, engelslcrødt,
il
italienslerødt,
dou.enkop) eller hvidt, sort eller ved de
'!
I!-::;vnte farvers blanding ( til døre, vinduesram.ller o~ lignen- ::
de mindre b.>'gnillgedele er også andre farver tilladt),
og
'I
B::!i. tegninger udvisende bel>ygre1sens ydre mgxnl:EtI1:I2:JtiRg 1øv'I
rigt godkendes af fredningsn~vnet,
~
b) .§Lt fortsætte den have- og landbrugsr.læsaige udnytteltie, der
fOr tiden finder sted på en del af ejendon~en.
l
c) ~ opføre de nødvondige have- og landbrugsbygninger
1 tilJ
lcnytning t~l derule ~dnyttelse af ejendommen, efter tegninJ
ger gOClkenat at freaningsnævnet,
ti) ~.l.~ ~o:t'etaga ti!\fc.t).ttlt}11~om- elle!'
til bygninger vedl'~"rElndo
:
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Placering af ny bebyggelse i h.t. ~oranatående punkter 2a, 2c
og 2e skal ~~~
godkendes af fredningsnævnet, hvorved be-
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mærkes ,.at placering på arealer ':'hvortil offentligheden har eller kan fa adgang og/eller på fredskovspligtige arealer ikke kan

tillades.

'

Yderligere
indskrænkel'lde besteUU!leleer om ret'::Jn til
bebyggelse fiJ.
v. i det/den til enhvcl" tid gældende bYZ.l1L:.,:.;reglement/bygningsvedtægt og lovgivningen
i det hele taget skal respekteres uanset

forannævnte bestem~elser.
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Denne d€kla.ration begæres tinglyst på t'latr.nr. 21 .12, 22 b, 22.!,
22 !, 82 ~, 82 ~ og 82 ~J2, Hovedejerlavet, Olsker sogn.
~ed hensyn til panteh~ftelser~ servitutter
og andre byrder henvises til ejendommens bla.d i l;inijbogen.
?åtaleret tilkommer fredningsnævnet lår Bornbolms amtsrådskreds
og fredningsplanudvulget
for Gorr~olms amt.
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Afgørelser - Reg. nr.: 05209.00
Dispensationer i perioden:
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Matr. nr. 82 hø, 82 pp og 82 ta
Hovedejerlavet, Olsker sogn.
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------------------------------------------Udover de i foranstående

4t

deklaration tinglyst den l. febru-

ar 1971 med senere tillæg godkendte nybygninger godkendes det, at
der opføres de på vedhæftede kort angivne tilbygninger til restaurationsbygningen

og de 5 værelsesfløje

i overensstemmelse

med teg-

ninger, der er godkendt af fredningsnævnet.
Iøvrigt ratihabere s deklarationen.
Dette deklarationstillæg
82 ~

og 82 ~

begæres tinglyst på matr. nr. 82

h!,

Olsker sogn med prioritet forud for pantegæld og pri-

vatretlige servitutter.
Påtaleret tilkommer fredningsnævnet
ningskreds og fredningsplanudvalget
, den

Sandkås

20.

-

for Bornholms amts fred-

for Bornholms amt.
3-77

Som ejer af ovennævnte ejendomme:
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Emil Hansen
borgmester

Foranstående deklaration begæres herved tinglyst på
matr. nr. 82-hø, 82-pp og 82-ta Olsker sogn.
Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds,
den 29. juni 1977.
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Hotel abildgård
Tillæg til deklarationskort
Matr. 82 ta Olsker sogn m.fl.
Mål
1:2000
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:!~i:

REG. HR. () s-~o9. 000
'::.-- .........

,f

;.

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03
bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-08-2018
Den 1. maj 2018

Overfor fredningsnævnet er der den 13. marts 2018 ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr. nr. 82-ta, Hovedejerlavet Olsker, beliggende Tejnvej 100, 3770 Allinge at opsætte en 36
m høj mobilmast i umiddelbar tilknytning til ejendommens hotelbebyggelse. Projektet er
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.
Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst den 1. oktober 1969 samt en
tillægsdeklaration tinglyst den 30. juni 1977. Begge deklarationer giver mulighed for motel/hotelbebyggelse samt udvidelse af samme. Det fremgår af deklarationerne blandt andet:
”…
Ejendommen […] fredes, således at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse,
hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse og lignende, erhvervsmæssig
udnyttelse, bortset fra vedligeholdelse af skovdrift,
ikke må finde sted.
…
Uanset foranstående bestemmelser skal det være tilladt, at
a) at opføre 4, ca. 10 x 60 m store motelbygninger samt en
restaurationsbygning på den østlige del at ejendommen, således som vist på kortet under forudsætning af, at bygninger-

ne ikke opføres med mere end 1 etage uden udnyttet tagetage
og ikke gives en højde over 3,00 m fra terræn til den linie,
hvor ydervægge og tagflade mødes…
…”
Og
”…
Udover de i foranstående deklaration […] godkendte nybygninger godkendes det, at der
opføres […] tilbygninger til restaurationsbygningen og de 5 værelsesfløje…
…”
Bornholms Regionskommune har anbefalet projektet.
Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig imod projektet.
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
Da mobilmasten placeres i umiddelbar tilknytning til ejendommens hotelbebyggelse og nær
træbevoksning, meddeler nævnet dispensation til udførelse af projektet, jf. § 50, stk. 1 i
naturbeskyttelsesloven.
Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, da projektet, som ansøgningen
angår, skønnes at være af underordnet betydning i forhold til hensyn, som
fredningsdeklarationen tinglyst den 1. oktober 1969 skal varetage, jf. § 10, stk. 5 i
bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.
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

