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KORTBLAD NR. 54-36

REPRODUCERET AF
I FREDNINGSPLANUDVALGET FOR

BORNHOLMS AMT
med tilladelse (A. 3/69) af

Geodætisk Institut

1 20000

4-~, 121~ og 22f SOGN Poulsker

(34-,4- ha.)

Privat.

Fredningsnævnets kendelse af 22.12.1972.
if . I I . \91 (o •

Fredning af en del af ejendommen og fredning og
åbning for offentligheden af strandarealet.

Det er tilladt at opføre 52 motelenheder og l cen-
terbygning med tilhørende faciliteter efter nærme-
re bestemmelser på det fredede areal.
Landbrugsarealet skal bevares.
Et areal tillades udstykket og bebygget med sommer-
huse efter nærmere bestemmelser.

Fredningsnævnet, fredningsplanudvalget, til dels
ejeren af 4-~ m.fl. (og parceller heraf), Neksø
kommunalbestyrelse og ejerne af naboejendommene.
138 - 04 - 79
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År 1972, den 22. ~ecember afsagde .fredningsnævnet for.:.:Born~1
J,

holms amtsrådskreds ved formanden, dommer Ole Mitens, samt skolein-

'/ spektør .Knud Andersen og avlsbruger Martin Jensen sålydende .,.$~I·~',:\" ,. ',c",

'I:~'eI
,< l

l
"', I . 121 ~, 121 ad og 22 f Poulsker sogn.

'~~"I'i ;.
't,:; for
'~'I

';11 • l §'.~.,n1.ngs ovens
<~

I ~!I'
A l, I.. . : Hl)

• l' ,'i' 'r

4'6 .l .. :1.' ~?\~~
nr ..r, 'a. "..";'1" ~'

t~~'l '" ,I .... ,\'l::~': ""~~'~~rl
t, I ',,' _)' \ 1\, ('I).~~,

\ ~! ~i,lt,~;.,.IJ, ,~ ·.I:"\~·J
l I q ~1~ ~j.~

• ") I '~ .~~t~

Ved skrivelse af 9. ~epteInber 1972 har FredningsPla~~d;ai~e~" ',l::%
,I ,. \ ,.' " ! ~t'll~

I I • , \' • • ',' l " ;~~..~~•

Bornholms amt anmodet fredningsnævnet om'i henhold til naturfr~d-., '"~'\,)
l ~'ll t ' '\ )..'1~\I;,

I ," , • ~r, .' \~l' \ j

19 at afsige ke;ndelse om fredning af ejendommeh,'matr., ' :",'II.,~~,
ll. ,l I, tt }\'1
I" rI ,f I I '11 !,\~l"

"~:I.. nr. 46 §!" 121 ~, 121 ad og 22 f Poulsker sogn i overensstemmEj;l,~~:i.~.~d,;>:~'~,~1
• \ '" I" '\ {,

,1:'/ et af ejeren ifølge tingbogen gårdejer Hans Anker Munch den 17.fJ'auMust 'i,'~'
I
l
'] \~~l! I ~ I,', \ \ ," ~', I/'l llll~

, I~IJ I~' .", l • ;' I ~\ \.~,"'~l ,1972 underskrevet q.eklarationsudkast, der er til trådt af Neksø~ik'~mmuI[~!,,.;~/
!7( l ia... q. !( ,\I" r I ~\ • ,,~' II

" i ~ ".1" 'I' d~ ... ...,).1' 1 I- ~l \J,~ ~\.

" '
. I, som bygningsmyndighed og af Fredningsplanudvalget • I, ,n ' .. : ',i !;,\I

, '.~,
,I \\ ~ ~ld1~

'I: l Udvalget har samtidig meddelt, at fredningen ikke vil. m~d~~re ,:~;;~

",I udgifter for det offentlige, og at udvklget for si t vedkommende ~k~~,.·" r:::
~~I~ar noget at indvende mod, at der meddeles dispensatioI} fra b'estemm~l~ ,<~~l!'~
Id I '~"\\I/.' ~ 1'/'
.;'1 serne i naturfredningslovens § 47, stk. l, nr. l, (skovbyggelinie)"-til ',"

·."_"Pførelsen af den i deklarationsudkastets omhandlede mdtelby,~ li~e~8~", ,~;~;;:;
~, l ~~; f . \ I 1...1, ( l' II 'I

Iti.,! udvalget kan godkende det samtidig forelagte projekt for det på~~nkt~ ,I :"~\,:\fi"
~,:. ! 1\1 l! "l. • J \' ~: 1'1(,: '

~~,jl motel byggeri. r. ,:,:,'l;: ,,' , '!' \ : ,~,,~-ijl ' , I .l "f'lr ,: ("i"
1.",\ II'" t(l'

.."rd f~ ~ f~, ~ir I

,:}t' Nævnet har heI,'efter i medfør af naturfredningSloVens,':~ Ilt?\"~~':(';'~:\;~::I
") sluttet at optage s~gen til real i tetsbehandling, hvilket blan~~': ~d~,~ ","

,1 har været bekendtgjort i stats tidende den 17. oktober 1972.

K E N D E L S E
I,

sagen nr. 182/71 vedrørende fredning åf ejendommen matr.

Nævnet har holdt møde med besigtigelse den lo. november 1972,

tt~vortil der var indvarslet ved bekendtgørelse blandt andet i Statsti-

'; '1 dende den 17. oktober 1972 samt ved anbefalet brev blandt anq.et Itil .,~-

I jeren og til panthaverne i ~jehdomJen. I fortsættelse her~f har'~~et
~\I



den 7. december 1972 afholdt yderligere et møde, hvortil blandt andet
ejeren var indvarslet.

Da nævnet finder, at det pågældende område er fredningsvær-
digt vil ejendommen matr. nr. 46 ~, 121 ~, 121 ad og 22 f Poulsker
sogn være at frede' som nedenfor anf~rt.

Det bemærkes herved:
at kendelsen ikke medfører erstatningsudgift for det offentlige, idet

\de fastsatte bestemmelser svarer til bestemmelserne i det ovennævn-
te af ejendommens ejer gårdejer Hans Anker Munch underskrevn~ dekla-
rationsudkast, bortset fra enkelte ændr.inger og tilføjelser, der
fremgår af nævnets protokol, og som er tiltrådt af ejeren samt af
$agens øvrige parter og interesserede, idet dog fredningsplanudval-
gets repræsentant har taget sædvanligt forbehold om udvalgets god-

",

kendelse,
" at det for nævnet er oplyst, at der verserer retssag om ejendomsretten

til en del af ejendommen matr. nr. 121 ee Poulsker sogn mellem gåra-
ejer Hans Anker Munch og ta~dlægerne Mogens og Georg Staberg, hvor-
for nærværende 'fredningssag, såfremt Mogens og Georg Staberg tilken-

,
O des ejendomsretten til det omhandlede areal, vil kunne forlanges gen

optaget til påkend~lse af, eventuelle erstatningskrav fra de pågæl~
dende, der efter indkaldelse har givet møde under sagen uden at pr0-
testere mod de ved nærværende kendelse fastsatte bestemmelser ved-
rørende matr. nr. 121 ee Poul sker sogn,

at nævnet samtidig hermed efter at have været forelagt et i nærmere de-
taljer udformet projekt vedrørende det i de nedenfor fastsatte be-
stemmelser punkt l og 2 omhandlede motel meddeler den til projek-
tets gennemførelse nødvendige dispensation fra naturfredningslovens

.. § 47, stk. l, nr. l, (skovbyggelinie).
T H I BESTEMMES

-)

Ejendommen,matr. nr. 46o~, 121~, 121 ad og 22 f Poulsker';.,",



fredes således:
mørk

Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med/grøn far-
ve, fredes, således at ændringer i den bestående tilstand, bebyggel-
se, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse ,.-badehuse~:og .lignende ,

"etablering af oplagsplads, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse bort-
,set fra vedligeholdelse af skovdrift ikke må finde sted._.,

,I

'I
i
I Campering, teltslagning og henkasten af affald forbydes.

~.•" ~Uanset foranstående bestemmelser skal det:vær€' tilladt-at opføre '52
~'
f' •~.. ca. 5.x lo meter, storelmotelenheder samt en centerbygnlng på den syd-
~1.• lige del af arealet,. således som ,vist på kortet. Endvidere.skal det
I; t »~f være tilladt at etablere de til -motellet natur~igt hørende faciili2i-

I

:j
I og svømmebad.

,I" . .l2. "For nævnte motel- og centerbygnlnger skal følgende bestemmelser 'Yæ-

'~f c: re gældend~: -, '- ,,' ..' :-, -.
l. a. Vandværksvand _fo!:,udsættesindlag t. "I'

I
\ ,I ," ,

'1 -

~ete~, som for eksempel parkeringsanlæg, te~i6- og badmintonbaner
• 1 ';'.'

Spildevand kan, _såfremt sundhedskommissionen meddeler midlertidig r"

,tilladelse, afledes til siveanordninger. Som -latrin anvendes :ke-
" .miske tørklosetter, med mindve 'sundhedskommissionen meddeler:~mid- l I

lertidig tilladelse til w.c. 'afløb. - "" "' I l'

( ,

l
l \

b. Bygninger må ikke opføres med.mere end.l·etage med udnyttet.tag-
etage uden kvistvinduerlog lignende og ikke gives en højde 'over
2,80 meter, regnex fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tag-
flade mødes (bortset:fra gavltrekante~). Tagets vinkel med 'det

,-vandrette plan må·ikke overstige 550•

c. ,Tagdækning skal'være ,af brændte røde eller sorte tegl eller af
græstørv eller af sort eller rødbrun farve.

d. Ydre bygningssider skal fremtræde i.farver dannet af jordfarver-
ne (okker, terra di sienna, ~bra, engelskrødt, italienskrødt,
dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding. .,'



Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele er også

andre farver tilladt.

Bestemm~lserne under 2 skal endvidere ikke være til hinder for at

, fortsætte dert have7 og landbrugsmæssige udnyttelse, der· for- tiden

'finder sted på en del af arealet. Genopbygning. og mindre udbygning

af bestående landbrugsbygninger. tillades 'efter tegninger godkendt

af fredningsplanudvalget.

4It 'Vandværk'kan'etableres på'arealet, hvis dette kan ske uden åt for-

styrrs:skovbrYn og imod sløring for-indb~ik fra offentlig vej,nsf-

,I . ~\ter tegninger jog bel.iggenhedsplan godkendt· af, ft'edningsplanudYalget.

.,' Der må ti::I..ve,jebringes I sikkerhed for~,' at placeringen ikke' i henhold

'.,til sundheds lovgivningen vil være til, hinder for. bebygg.else! på' ~rg i

nærheden af ejendommen. • • :~. ,'r ... , -.1.

3-. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys grøn.',

farve, pålægges servitut om, at der ikke må ske ændringer i den~be-

stående tilstand, og at der ikke.må'finde byggeri 'sted.

\.r,I.'Bestemmelsenskal ikke være till,hinder f'or' at fortsætte den have- og

."llandbrugsmæsstge' udnyttelse .,ii. overensstemmeæ.se 'med de til enhver tid

: _.".,gældende udnyttelsesformell';' herunder også 'med tilplantning at· area-

let med træer til skovmæssig drift.

Arealet, består. :af landbrugsareal. : ,

Vandværk kan etableres på .larealet på samme'vilkår sorn nævnt under

punkt 2.

Campering, teltslagning. og 'henkasten af.' affald ~orbydes.

4. Den del af ejendommen, deF på vedhæftede ·'kort 'e-r 'vist med gul 'farve,

fredes, således, at ',ændringer i den· bestående tilstand,. bebyggelse,

hvortil medregnes skure,' kiosker,. lysthus e , badehuse 'og lighende,

- ..udstykning og··erhvervsmæssig udnyttelse; '··bortset· fra vedligeholdelse

tit ~.ft'skovdrift, 'il~ke' må finde sted, '.'og!således at det skal være 'of-
'j

., J fentligheden tilladt at 'opholde sig på og bade fra det fredede areal



gængelige areal, og' opsætter 'ski'l t,..: der instruerer of'f'entltgheden. "

f , • • ~: ... .. ~ ,
j,,; • \, 1

Vejene skal optages i matrik~e~ SQm udstykningsveje • l • \1., " \og,yære It~lgæn~:
, .'

, .}I '1. l, l

til, uds tykning af l, ~ jendorn-
" •• \, • t :.- ~ <,

l, ~ ~ \ t 1 .. /' ,'l" 1
I ';. II' 1. '



•

eller nærliggende ejendomme
men{,hvorpå tilsvarende bestemmelser er trådt i kraft. Såfremt

ejeren"ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette-ske ved

den eller'de,'i"udstykningen interesserede, hvem skove t træ i så

~ .fald tilfalder. ... .

•

.• Der skal ,være .ret·.for ..offentligheden- til" gåe:p.de og cyklende fæ:rd-

sel af vejen mrk. E.3. Der skal endvidere være ret for de.til ,en-

hver tid værende·-beboere på ejendommen matr. nr. 46 ,§!,.. 121, ~ og

121 ad ,og'for,beboere på parceller peraf, til gående I færdsel ad

veje og stier'xil:stranden gennem.den' del af: ejendommen, der er be-

liggende sydøst for vejen mrk. E.3.

-.Are~leI'.,·'der ':i henhold til ovenstående udlægges· .til benytte:;L,se' for

Qffentl.igheden-~, skal være .ti 19ænge.l,ige, og..kan af det offentlige

..,~,. forlanges ryddet. Såfremt ejeren -t,kke.selv ønsker at foretage ryd,,;,,,

.. . :,._,.ningen, .kan, de·tte ske ved det offentlige, hvem skovet· træ' i så ..

fald tilfalder. Udbygningsarbejderne.påhviler ikke fredningsmYn-

..
" dighederne .. Der pålægges ',d-og.ved:nærværende overens~omst ej heller

",lodsejerne p,ligt i til- at· anlægge eller v-edligeholde den ,nævnte ;vej ~

I ••• ·"Der pålægges byggelinier som vist på ..kortet; .25 me·ter ,fra vejm.i.d- 'I, 'ter. Byggeliniearea~et skal, bortset. fr.", oversigtsareal, holde" "",

..:tæt .tilplantet med de på stedet .almindeligt forekommende vækster.".

e ' Der pålægges.firi oversigt ved de på vedhæ1tede kort viste vejhjør":'

ner efter afstandene 15'og'60 meter, målt'~angs fremtidige vejsi_r

\ '. der, jfr. ministeriet for offentlige arbejders vejregIer" således

at der hverken vartgt elle:v -midlertidigt anbringes ..genstand~ ,eller

~ 'J:') ,forefindes :.l:>ev.oksningaf større højde~ end.·o, 75 meter over en ,fla-

J.I, de gennem dø ,tilstødende vej,baners' ·niveau.

·9.'! Den del .af ejE;lndommen,,.der på vedhæftede. kort er vist med ·rød far-

ve tillades udstykket og bebygget med sommerhuse.

For udstyk~ing og bebyggelse m.v.: ·gælder følgende bestemmelser:

'.H;!" ,,\:a. På grundE;n~-må,kun, opføres bebyggelse,· der alene anvendes til
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•
.J

l,
, I

i. Langs områdets begrænsninger 'skal der; således som vist på kor-
tet, etableres en lo meter bred tæt slørende beplantning af de
på stedet naturligt forekommende vækster.

ij'.,Båltænding og benytte'lse af udendørs 'ildsteder forbydes.
'.k. 41 pa'rkering af''vogne',,afenhver 'art"samt biler, der, i det ydre

,',I adskillør sig ,yæsentligt' .fra personbi'ler" ,er,forbudt på. eller "
uden for grundene, med undtagelse.af·almindelig,af- og pålæsning

,

og,lignende. 'Parke~ing:i det frie af campingvogne på eller.uden

I
, ';.":", fOl::grundene kan kun 'ske,med kommunalbestyrelsens tilladelse.

På hver pare'el iSJcal.'.i!ndrettesto parkeringspladser eller en ga-
rageplads i det tilladte beboelseshus eller- udhus med forplads
af tilstrækkelig størrelse; . " .., . • J

•

:~l.Transformerstatiøner på ,indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 me-
ter i højden kan opstilles under' iagttagelse af de;'f"oran ,fast-
satte're~ler om afstand .til-naboskel og vej og om bebyggelsens-. I

l,

r· udfoFhmd.ng. I·,'. ''''', ,',

f.orholdene. • " • \ I

Yderligere ~nds~rænkende bestemmelser om'retten til bebyggelse m.v.
i det/den til enhver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt

'-,,)'og lovgivningen' i ',dethele' taget-.skal respekteres uanset forannævn-
te bestemmelser. ,J '

, r)"
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::t;:~, Ar 1976 den 4 •.no-vember, afsagde fredningsnævnet følgende

t i 1 1 æ g s k e n d e l s e
:11 fredntDlsnævnets kendelse af 22. december 1972 vedrørende fredning

J - .
l!.ejendouen matr. nr. 46 .!, 121 ee,- 121 !S og 22 ! Poul sker sogn.
~,"\ .....
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~'. . '" .. "'."

.. ;', Vecltrec1rlinlsnæweta kendelse d 22. deceaber 1972 b1ey

~.:.~,·::..·.jenclo_lIn a.tr. nr. 46 a, 121 ee, 121 ad 0& 22 t PetuLsker.sop
..- '--~ -' - - - - -.
:. . '.~'c:l' overensat .... la.· aed. et at den daværende ejer ,. lude-jer Hans..

:. ~.. "Anker Munch,.tiltrådt" deklarat1.onsudkast fredet uden eratatniDI.

:' :. I :forbindelse' hermed' opnåed.e·stilladelse- 1 henhold til naturfr.d.-·,
..; ~"

,ainislovens §'47 stk. l nr. 10m skovbYI,el1nie til' opf.rel~. at
..... -... ~. .

. '. en'motelby på en del af ejendommen•..•' '
'"

. .Det var under fredninlssacen oplyst, at der verserede en

.' "·retssal 011 ejendomsretten til en del af ejendollllen aatr. nr. 121 Et.
. . ---

, .'
..' .•. ~Oul.aker soen ø..ellem.gård.ejer Hans Anker Munch0l tanc1lelerne Mo-

,ens Staberl 0l Geore Staberi, der i henhold til slutsed.del af 2.
'. ...

.:.aul\18t 1964 havde købt en parcel af ejendommen,hvorpå de i 1956-57

:':havde opført et sommerhuspå 48 .2 med en mindre selvstændil toi-'

,','_.' . letbYlJlinl. Det bestemtes derfor i kenelelsen, at såfremt MOiens5ta-.

bere 0& Geore Staberg tilkendtes ejendomsretten til det omhandlede

'areal, kunne de forlange sagen genoptaget til påkendelse af eventu-,

" elt erstatninlskrav... ' .

Fredninlsnævnet's' kendelse blev ved' skrivelse· af 16·. januar .'

. ·tJ~~19;3 af landsretssactører K. Skovlaard-5ørensen for tandlælerne Mo-
"- - .

··tt lens Staberl Ol Geare Stabere indbragt for overfredningsnævnet med
'". '.

~; p'~tand om, at fredninlen 1ndskrænkedes således, at den ikke blev

--.....~.',p1dende for hans klienters ejendom.

, .Den13. oktober 1973 blev der under .retssalen indlået tor- ' .. '
.... - ~ ' ..

.-....'. ~,lil '011', at MogensStabere 0l Geare Staberi havde·krav pi .,at..erhver-, .' I

;~:.":.:!e en ~arcel på ca. 6.000 m2..at ejendoDUBenmatr. nr. 121 ~e -Poulsker .~".~.'
. ~ . . ... ,~ :~:;-"::.:<.., aOIl1under forudsætninl af, at udstykningstilladelae kunne opnles. _."

",
'_. _._ ."r"~.
,-.... ..'~ Der er senere opnået eniehed med de nuv.rende ejere .af ejan-

~!.:: .. ;'~' •.. "o.en, Hotel-Kommanditselska bet Stavnseård, Oll p1acerilLl.n af par- . . '.....'

~:i,\·ceu- 80a anebet på vedlJættedekort. . .'.' .. ' _'-';' -.-..c-.,:'

:~~-:'?"~~_".' : "·~verfredninlsnatvnet har ved skrivelse· af 22.· f.ebruar .-1914 ....:':'.~~,,':'-';'
:;."?-~ -:.:;.': ;' ~ ~. .'~ '. ,- : '- :.". , -'" ~ ".- .' ::-<:"=

j~~>tif:<;~,-~:-" .. ·'LLt:fj~1i;



~_..-; ".::":~~::., ~

:~~;'::~{~?":;
_ ~ •• ","J' ,,J. "'" •

.......... . :.': '

,~r •

~~tt,~.nst11let til fredningsnævnet, hvorvidt det passerede .1tte ,1-

" :' ' '-venævnet anledninl t1l at ermdresin kendelse, jvf. naturfred-

,'<' - -, ·n1n,slovena,.§ 34. Navnet har.. derefter lenoptal~t fredn1ncslalen

,. 0l, forhandlet medMOIensStaberl og Georg Staber" ol frednincs-

"'p1anudvallet SQm påtaleberetti~~t, ef~er, kendelsen.

Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at hele par-
-.' o,,: cellen nu er belillende i strandfredniniszonen, men at det 'påpl-

'._:., dende kystområde har været udsat for stærk erosion. Under hensyn o

.:-:'":-"hertil har nævnet i skrivelse af 16. marts 1973 meddelt, at lian ik-

.ke har fundet crundlac for at kroævesommerhusetfjernet 80mulov-

;.': lilt opført.

Ved fredn±ngskendelsen blev det område, hvor parcellen. er

belillende, pålagt· servitut omstatus quo frednini Ol åbnet for. of~.

fentlicheden.

, . . . Tandlælerne MOIensStaberl og Georl Stabere har erklæret

~ sil indforstået med fredningen, og har frafaldet erstatning mod, at

- der foretages visse ændrincer af fredningsbestemmelserne, blandt an-
-

_.' det således, at offentligheden alena, får. .ret til ophold 0& færdsel

el 'på stranden. Det ønskes markeret ved' skiltning .'.v. af' de,t offentli-
.

: .... le, at en del af arealet ikke er offentligt tilgængelilt, Ol ejerne

. e'o ,-.øns~er ret til at foretage en nærmere anii ven let afgrænsnine af

denne del af parcellen. Det er endvidere en betincelse for at fra-
.. ,

'. ....~..-'.falde erstatning, at fredningsnævnet i henhold til naturfredningslo-

....vens § 46 all strandfre.dning tillader udstykning af parcellen 0l 1Ul-

~_:,': . . drinl af sommerhusets placerini, således· at det. kan anbrincea land-. ..

:.. ..'.. vær"tsden nuværende belillenhed og nærmere ejendommens2f/dvest skel.

'~:~.:" I forbindelse Dledflytningen ønskes en udvidelse af sommerhuset.
'--" -~~...... '.-

.\ :.-.' '. .' ~rednln,snævnet finder efter det nu oplyste ompareellens:~: .~.. . .. .
..~ :r' . - ~ ~ . ~ ._.;.. - '';;.~'

~~·t~·:-:::~,,~·ejerforhold o, omlovligheden af sommerhuset, at fredninlanævneta ._,',_

:;:~,~:··~-:·~endei.:s·e·'a:f 22.' december 1972 bør ændres for såvld:t ~I'r den fra- " .'~:~,..'
~~:_..~:;·Lj"...; _ ..

~~fJf:-·:;:-'·,.' . .'

- ":. :~.- '.;:'~'."'":"t"~'~2::·.-'~~,:-'·~~~·:~,~·,4~:
:,.- .."", ...:.: ~ ,'" ...-. .---.-

. :.. .... '.......~~j,~.. . _..._~~~~~I~:"';"·""'''';''-_· '"- .-0;.:- r-.



--. .. '0-- .:~;:--;... ' ~ ~ - - ... -' ~._
~~~.. "..:::;~.>~:,~t.:~~(,_._: _:.. ; f ~ ~ •

..... -. '

. ~ . ,. ~. ~ . ~ ,.'.:
~ - ... ,0

.··•. }iOl1te pa~cel, som er indtegnet på vedhæftede kort, såledea at
. - ._:~,"frednincsbestelllDelserne udformes 150mnedenfor Demere bestemt,

::-,---'hvorved blandt and-e-totfen·tlilhedens.adlarll8- ol ophol4sret be-. , .
lrænses til atrandbredden •.,

Frednin&snævne~ finder endvidere e~ter ,omstændi&hederne,
herunder blandt andet, at aftalen om salg af parcellen er'indlået
før bestemmelsen i n.turfredningslovens ~ 46 om forbud mod udstyk-

.41 ~ng 'blev indført, i henhold til naturfredningslovens § 46 stk. 6,
:,' jvf. stk. l nr. 3, at kunne tillade udstykning af parcellen fra e-

.-' ~

, _ ..-?endommen,matr.. nr. 121 .!! Poulsker SOlD. Da det ved en flytning af
- :sommerhuset vilopnåes, at et større samlet areal nær kysten bliver

,friholdt for bebYieelse, kan nævnet tillige' i henhold til naturfred-
'ninislovens § 46 stk. 6, jvf. stk. l nr. l, godkende en ændrinl af-o

sommerhusets placering og i forbindelse hermed en udvidelse som ne-
denfor bestemt.

Denne tillægskendelse vil være at tinglyse på ejendommen'.

matr. nr. 121 !! Poulsker sogn som gældende for den frasolite par-
, cel med prior1te~ forud fur-pante;æld og andre· rettigheder af pri-·

~::- ,'vatret~iioprindelse •
...'- ~

__ :' ",'" . T h i b e s t e m m e s :
... ..... ;~.e '.. Fredningsnævnets kendelse af 22. december 1972 ændres for

'._" '.såvidt angår den på vedhæftede kort angivne parcel af matr. nr.
~:,:' ~c: 121 !! Poul sker SOlD, således at fredningsbestemmelserne fremtidil
" ::' ':--.1?11 ~er følgende:

."l. Parcellen fredes, således at ændringer i den bestående -ti::Lstand,·
, ' .

." bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse, badehuse
..

oi licnende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra
.vedlileholdelse af skovdrift, ikke må finde sted. Det skal være ' . ;

,
' ..-....... "..



.._~. ,..~ ...._ ~_~o
~ 01 •~·o - -. ,,_,

- ~..'....1" :'~:'~re~~ISloven8 § 54. I.vrist har offentligheden ikke ad.,an.
,~:',< ,':~'".til terdsel oS ophold pA parcellen.

" .';'~>.. 2., Anbriqelae af spil Ol, redskabskasser, hegn Ol anden afspær-
.0 .. ':;., _

. ','"',ring ol.anvendelse af transportable radioer Ol lJ.gnende for-
,.t , ," bydes.

'".,. Det offentlige' opsætter med passende indbyrdes. afstand - dOI _
....> ..~::, ..'hejst 200 meter - pæle,' der markerer afgrænsningen af det of-
.':e' :,' fentligt tilpmgelige areal, og opsætter skilte,der instruerer

otfentli&heden herom.'. ~·4.Træer mA ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
'.;"

:. ,

, ' .

. .. 6· - ~,... .

brugsministeriets tilSYnsførende med de private skove i Born-
holms amt, medmindre de'vokser inden for en·afstand af lo.m.fr.a
parcellens' bygninger.' '

..
, 5. Pliet til renholdelse påhvil'er'ikke--lodsejerne i det omfanl, det-

te er forårsalet af offentlighedens benyttelse af området •
Motorkørsel, bortset fra sædvanlig kørsel til sommerhuset, campe-
ring, teltslagning, og henkastning af affald forbydes.

· . 7. Al pa-rkering·af vogne af enhver. art., herunder camp;i.ncyolllesamte) biler, der i det ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler,
er'forbudt på eller uden for grunden, med undta,else af alminde-
lig af- og pålæsning og lignende.

: :' -'8. BAltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes •
. ....." 9., Uanset foranstående og bestemmelserne i naturfredningsloven om

...... __ o

1.~,_,~~':::.:,::'~'le. Det skal liceledes uanset foranstående fredn1npbestemmelser 0l
":_::.:: ' ,,',-:.../:.::~-;.'b••temmelserne i naturfredningsloven om strancUredninl vare t11-

· ,

." .

~.
... "'"..... - ....- .-
-,.~ , . ;'~...~

v'" ..' _;,::,.i-;- .........
~r -

'i'" : o. "

strandfredning skal det være ejerne tilladt efter en af fredninl8- .:.
nævnet godkendt plan at foretage en let,afg~sning af.den del af
parcellen, hvortil der ikke er offentlig ad,ang, ved en beplant- '...
n1nc, der ikke har karakter af hegn, og i opvækstperioden ~t op-

,sætte l m højt glattrAdshean til beskyttelse af beplantningen.
... ...-~....~

;- .. --:
~'. .

v_ .. ~_ .. _. '- .. :~

r .' ... ~. :- •• ',- .;

• • - "_ o~

,.. •• - ...;" - ... V,o _ p ~ _.

. . .
" .. - -J f __ : _ , • _

:.~:.. ::, '- :
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ladt ejerne enten at flytte det nuværende sommerhuS .•ed udhus
" .eller .od nedrLvninc af den nuværende bebYII,lse under censur

af :tredningsnævnet at opføre et nyt S"ommerhus-med ikke' over-
75 .2 O&, ikke 'unde~'35 .2 bebYi-let areal ol et udhus med ikke.

. ,

o~er 12 .2 bebygget ar~al. Bebycgelsen skal i belle tilfælde'
placeres i'pareellens sydvestlige halvdel inden for en afstand
af 30 m fra parcellens nordvestskel samt mindst 5 m fra nabo-
skel oe lo IB fra midten af tilstødende veje.

" ':.'ll. Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet
tale tage uden kvi·stvinduer og lignende. og ikke.gives en højde
over 2,80 m, regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og

·~cflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med det
~,,' ,

.~~ ".: vandrette plan må ikke overstige 550• Bygnin,er skal placeres
neden for højdepunkter i terrænet på parcellen. Tagdæknini skal
være af mørkecrå farve eller af brændte røde eller sorte tee1
el~er cræstørv. Bycninger med tage af strå eller andet lile så
let antamd-eligt materiale kan ikke opføres. Ydre bYJIliniSsider
skal fremtræde i farver dannet af jordf'arverne (okker-, tern- di
s1enna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt,
sort eller ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesram-
mer oe lignende mindre bygningsdele er 0lså andre farver tilladt •

. .Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Bornholms amts
":',',_.:tredl1inlskredsog·'fredningsplanudvalget for Bornholms amt •

...
, ., "

~.' .•.''-.'· , .

"e"", '. -

'e-'". - .
:.' .

.. = .'; Fredningen sker uden erstatning til ejern-e·•
.:".-Denne tillægskendelee kan inden 4 uger fra modt&celsen' inc:i~. . ".:'~:

, .~". :-
.... -.' -, ~:~.,..ankes for ·.overfrednlnisnævnet af ejend'ommens e;;ere"01- b~ sut .de .'.;',-.
:·~ :::,..~1nat.urfredningSloVens § 34 stk. 5 nr. l og 3-5 og § 58 nævnte perso,":":.:<

~~g"4M~ttore~en
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ll",,"ong.·
formular

Akt: Skab nr.
(udfyld •• af dommerkontor.t)

'-le\

121 ~e

~""'~ Område, der omfattes af frednmg

KORTBILAG
hørende til fredningsnævnets kendelse sag nr.
182/1971 om fredning af en under udstykning
værende par cel af matr nr. 121t:.e. Pou l sker sog n.

Udarbejdet I oktober 1976 at fredningsplanudvalget for
Bornholms amt Sekretariatet.

1 : 1000

r -)
rr.f~·t~.t

g'Landinspektør
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05595.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05595.01

Dispensationer i perioden: 09-06-1993 - 22-04-2003



REG.NR. SS0S,ol
Fredningsnævnet

for
E\~rnholms amts fredningskreds

~. Dommerkontoret I Rønne
Damgade 4A . 3700 Rønne

Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Sag nr. 20/1993
- 9 Jurwl 1993 .vlodtagetl .

J<ov- og Naturstyrelsen

l il JUNI 1993

Den

Ejerforeningen Dueodde Ferieby
c/o Jørgen Jensen GENPART tit, Skov- og Naturstyrel sen
K l ø ve r væn g e t 8 til underretning,
3650 ø l s ty k k e . JO'h. t. Deres skr. af

. nr.

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at opføre
et fællesantenneanlæg pa ejendommen matr. nr. 121-ee Poulsker, be-
liggende Stavnsgardsvej 1, Poulsker.

Ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 22. december
1972, hvorefter det for den del af omradet, hvor feriebyen er op-
ført, er bestemt, at der ikke ma ske ændringer i den bestaende til-
stand. Det er dog tilladt at opføre 52 motelenheder og en center-
bygning pa arealet. Endvidere er det tilladt at etablere de til mo-
tellet naturligt hørende faciliteter, som f.eks. parkeringsanlæg,
tennis- og badmintonbaner og svømmebad. Nævnte ferieby bestaende af
52 feriehuse og en fællesbygning er opført.

Det fremgar af sagens oplysninger, at anlægget agtes placeret pa
fællesbygningens nordgavl , og at dette bestar af en mast, der nar
højst 4,80 m over tagryg samt 4 antenner, herunder en parabolanten-
ne placeret nederst ca. 1 m over tagryg.

den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50 stk. 1 tilladelse til det ansøgte projekt i over-
ensstemmelse med den indsendte beskrivelse.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse ~ 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen,
safremt den ikke er udnyttet inden 3 ar fra dens meddelelse.

~()~\;i~:~~rTe\ S e n k a n e f t e r
")~....ov- Og r,faturstyrelsen
!"r.::,~J \'1\\/ Co' 000 (

, I 101

lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
• • Dommerkontoret i Rønne

.. Damgade 4A . 3700 Rønne
~Iefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

REG. NR. 5595.0 \Moatageti
Sf(ov- og Naturstyrelsen

Sagnr. 41/1993 1 O NOV. 1993

Den - 9 NOV. 1993

Anders Munch
Stavnsgård
Dueoddevej 7
3730 Nexø.

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

+ bilag.

•
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 46-a Poulsker, beliggende Dueoddevej 7, at op-
føre en 160 m2 stor halvtagsbygning og til at opstille en benzin-
stander.

Ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 22. december
1972, som bl.a. indeholder bestemmelse om, at bebyggelse ikke må
finde sted, dog at genopbygning og mindre udbygning af bestående
landbrugsbygninger er tilladt.

Ejendommen er efter det oplyste 25,8 ha stor og ligger ved østsi-
den af Dueoddevej mellem Broens Odde og Dueodde og er bebygget
med landbrugsejendommen Stavnsgård. Den ansøgte halvtagsbygning
agtes opført ca. 15 m nordøst for de eksisterende bygninger ogle udført som en trækonstruktion med tre sider beklædt med røde
stålplader. Taget har ensidig hældning mod nord og beklædes med
galvaniserede stålplader. Benzinstanderen er opstillet mellem
gården og halvtagsbygningen. Sidstnævnte bygning skal anvendes
til opbevaring af de maskiner og materialer, ansøgeren anvender
i sin anlægsgartnervirksomhed og som tidligere har været spredt
på arealet nord for driftsbygningerne.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved dispensation fra ovennævnte fredningskendelse til opførel-
se af halvtagsbygningen og opstilling af benzinstanderen i over-
ensstemmelse med de indsendte tegninger og beskrivelsen.

-



Nævnets afgørelse er enstemmig ..... Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 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
rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

\
, .:>

_.~~~.~\ ~..:=>~~-~~--=-==----~=~.--
--<-F. Schønnemann



" FREDNINGSNÆVNET Tlf. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds ivlodlaget ;

Skov- (;g Naturstyrelsen

1 O AUG. 2001

Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Ejerforeningen Dueodde Ferieby
clo Valmuevej 16, st.
2300 København S

REili 6"6-96~0/
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

HERI0l08/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-29

Den 9/8-2001

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 121-ee,
Poulsker beliggende Stavnsgårdsvej, Poulsker at opføre et 24 m2 redskabsskur til erstat-
ning for et ca. 27 år gammelt og for nyligt nedrevet skur. Projektet er nærmere beskrevet
idet til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 22. december
1972, der bl.a. fastsætter:

der må ikke ske ændringer i den bestående tilstand ...
Uanset foranstående bestemmelser skal det være tilladt at opføre 52 ca. 5xlO meter store motelenheder samt
en centerbygning på den sydlige del af arealet, således som vist på kortet. Endvidere skal det være tilladt at
etablere de til motellet naturligt hørende faciliteter, som for eksempel parkeringsanlæg, tennis- og badmin-
tonbaner og svømmebad.

Tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl eller af græstørv eller af sort eller rødbrun farve.

• Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarvene ....
II

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og
lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgøreIs~n er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes
Skov~ og N at'lll's~YJ1eløen
J.nr. SN 2001 - \ <t.. t l \ tD- () ()b \
AI<tOT. \l ;W
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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 myndig-
heder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

j.- F. Schønnemann

Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering .



Fredningsnævnet
'Damgade 4 a
3700 Rønne Modtaget

- 3 JULI 2001

Retten i Rønne

• Redskabshus, Dueodde Ferieby, Stavnsgårdsvej, Poulsker

Ved brev af 17.5.2001 har Nexø kommunes tekniske forvaltning for ejerfo-
reningen Dueodde Ferieby søgt om dispensation fra Fredningsnævnets
kendelse'af22.12.1972 til opførelse af et 24 m2 stort redskabshus på ejen-
dommen matr.nr. 121ee, Poulsker.

Ejendommen er 67739 m2 stor og ligger mellem Broens Odde og Dueodde.
Dueodde Ferieby består af en ca. 210 m2 stor centerbygning, indeholdende
bl.a. kontor, opholdsrum og sauna, og 52 feriehuse på hver ca. 60 m2• Area-
let med feriebyen ligger i sommerhusmråde og er endvidere omfattet af
Nexø kommunes lokalplan nr. 36 for sommerhusområder ved Dueodde.

Redskabshuset agtes opført i en afstand af 25 m fra midten af Stavnsgårds-
vej, nordøst for centerbygningen, og udført med ydervægge af krydsfiner

• med bræddevirkning og med 20° sadeltag beklædt med sorte stålplader, der
ligner tegl. Huset kommer til at fremstå som feriehusene med rødbrune
ydervægge og sort tag.

Ovennævnte kendelse indeholder bl.a. følgende bestemmelser for arealet,
hvor feriebyen ligger:

• Ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes sku-
re, kiosker, lysthuse, badehuse og lignende, etablering af oplagsplads,
hegning og erhvervsmæssig udnyttelse bortset fra vedligeholdelse af
skovdrift må ikke finde sted.

• Uanset foranstående bestemmelser skal det være tilladt at opføre 52 ca.
5x 10m store motel enheder samt en centerbygning på den sydlige del af
arealet. Endvidere skal det være tilladt at etablere de til motellet natur-
ligt hørende faciliteter, som f.eks. parkeringsanlæg, tennis- og badmin-

_ tonbaner og svømmebad.

Bornholms Amt

Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
TIt. 5695 2123
Fax 5695 2142
E-mail: tf@bora.dk

Dato: - 2 -07- 200I
Deres ref.:
Vor ref.: 8-70-51-8-405-49/01

TF Landskabsafdehngen
Gerda Kofod
56952124-239
lfglk@bora dk

mailto:tf@bora.dk


• Tagdækning skal være afbrændte røde eller sorte tegl eller af græstorv
eller af sort eller rødbrun farve.

• Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af j ord farverne eller
hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding.

Ansøgeren har supplerende oplyst, at redskabshuset skal benyttes til opbe-
varing af redskaber, der anvendes i forbindelse med ren- og vedligeholdelse
af området. Redskabshuset skal erstatte et nu nedrevet skur, der lå sydvest
for centerbygningen inden for 25 m byggelinien langs Stavnsgårdsvej. Sku-
ret var ifølge ansøgerens oplysninger opført samtidig med feriebyen for ca.
27 år siden og i meget dårlig stand.

Amtsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele dispensation fra fred-
ningskendelsen til det ansøgte redskabshus.

e Med venlig hilsen

;;?2W~~I~I/
udvalgsformand Poul Veise

torv altni ngschef

Bilag:

Sagens akter

Oversigtskort



NEXØ KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

Bornholms Amt
Teknisk forvaltriing
østre Ringvej 1
3700 Rønne

Nexø, den 17. maj 2001
J.nr.02.0l-l2lee
Dt:nnc sag behandles af:jhkkk
Direkte tlf.: 56 49 33 40 + 203
E-mail: jhk@nt:xo.dk

Vedr. matr.m. l21ee, PouIsker sogn, beliggende Dueodde Ferieby

•
Ejerforeningen Dueodde Ferieby har den 30. april 2001 søgt om tilladelse til op-
førelse af et 24 m2 stort redskabshus på ovennævnte ejendom.

Sagen forelægges amtet i henhold til afsnit 2 i den på ejendommen tinglyste
fredningsdeklaration.

Efter aftale med Fredningsnævnet fremsendes ansøgningen direkte til amtet med
anmodning om sagens videresendelse til nævnet.

Til orientering vedlægges en oversigtsplan i mål 1:2000 over det pågældende
område.

Bygningsinspektoratet kan anbefale sagen godkendt.

Vi har sendt ansøgeren en kopi af dette brev.

DOK. NR. j
MODTAGET

1 8 MAJ 2001

l' BOR A tJv·5/ - t - t/os~y 0/0/
a ~reanlngsnrovn~t~._ ......
., for. 7.5i. O L.

3 nIm"" ..,,..,_....., ',~a~I..,·:-"Ia '<",;;h~omn --MJ,nå~1..~~o/ j l'" ,,\:: u: Ol. , "11" . Telefon 56493000
Postboks 125 Telefax 56 49 4170
3730 Nexø pO'lOt@nexo.dk
GI ro 4 08 85 65 WW"N nexo dk

Ekspe<iltlonstlder
Mandag lukkot
Tlrsdag.fredag 10 00, 13 00
Torsdag d~ 08 30,17 15

Telefontldor
Mandag-onsdag 08 30 • 15 00
Torsdag 08.30·17 00
Fredag 08 30 • 13 00

F ITEKFORVI8Y9n1ngolnsp (B)1121""'9-'3' '~'/

mailto:jhk@nt:xo.dk


indg~et ~,JGxø ~Oil1rnLJfl~
TO,:lisv For'J"ltning

dtl~o: 2)/.~1lifJ,'-':. ~~(~' ~

! nT 0.1 () { I ~ I e e / o

NEXØ KOMMUNE
Teknisk Forvaltning
Møllevænget l, 3730 Nexø
TIl.: 56 49 3000 Fax: 56 49 41 70
post@nexo.dk \WNI.nexo.dk

Kommunens ekspeditionstider
Mandag - Lukket

Tlr. - Fre. 10.00 - 13.00
Tors. dog 08.30 -17.15

Lørdag - Lukket- , 0,
Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen

Ejendomsnummer IBygn.nr. Vejkode IHusnr. IB /Etage

Nexø Kommune Side/dørnT. lEjer'ej'ighedsnr. Byggesagsnummer

Teknisk Forvaltning
Møllevænget 1 Bygningsreglement 1995
3730 Nexø ~ Ansøgning om byggetilladelse

Anmeldelse af byggearbejde

Ejendommen Se vedlagte vejledning
Vejnavn (stedbelegnelse)

Dueodde Ferieby, Stavnsgårdsvei
IHusnummer

1
Malrikelbelegnelse

121 ee

Arbejdets art

IlNybygning nTilbygning r;l Andet
Nærmere beskrivelse al det arbejde, der ønskes udført (f.eks. garage, butiksbygning, værkstedsbygning, nedrivning af bygning, ændring al skillevægge.
ændring af benyttelse, opsætning af skilt, markise, vindmøller, avis- og driflsbygninger Iii landbruget)

Der ansøges herved om tilladelse til bygning af et redskabsskur _
placering er angivet på medsendte situationsplan såvel som
størrelse og materialevalg.
Det skal anføres, at vi tilstræber at bygge skuret, således at
det kommer til at ligne de øvrige 52 huse så meget som muligt.

x I Byggearbejdet kræver ingen dispensation.

"I Byggearbejdet kræver dispensation. (Begrundet dispensationsansøgning vedlægges)

Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se vejledningen)

Ansøger (arkitekt, ingeniør eller lignende)
Navn, adresse og telefonnummer D~to og underskrift

Ejer af ejendommen ifølge tingbogen
(Ejers underskrift kræves, medmindre ansøgeren på anden vis dokumenterer sin ret til at udføre byggearbejdet)
Navn adresse og telefonnummer Dalo og underskTlft

, 00<, _ 1 afOoT pes tyreIsen
Ejerforeningen (':::> uV I
Dueodde Ferieby ~r;;)I' IJ'A~ (1) I _~.c/o Valmuevej 16, st. ~_ yv~
2300 København S.

Kruse Print System 75 10 1800 Blankel 0101 - Side 1 af 2

mailto:post@nexo.dk


C 1~2 - Ejendomsoplysninger - CR Side l af3

DBREjendomsoplysninger C182

Ejendomsnummer : 14!?~~. J

--Betiggenhedsoplysninger----------·
Matrikel ~ 11~1__ .: [E:EJn~I~O.O-:-.. --:-.y-:-~g-~i~g.s-.~e-..m-.a-_~r-~~-~I-.. -._-.-._-.-.-.._-._-..-. -~".,..".::+:.

Ejerlav 1~9~~~~~.~_. . . l Matr./Byg. I~~~K.~_~__

Beliggenhedl~311 :1~?1.IIiVejnavnIDu~?d~e~erie~y1 :

rEjeroplysninger------------------------------.

Ejerforhold : I~~__--' Antal ejere le 130 - A/S,APS.øvr. selskaber. ikke l/S

Ejer: Administrator:

IE~F.~~eo?~_e_~~t~~&_~~!~~?r ._
IArneBang Petersen

_ 1·

I______ J

12300Københa.~~S __ . _ ___.J

Matrikulæ11 areal

Matrikulæ11 vej areal

Tagetageareal

Antal
bebo elseslejligheder

Indb. garage

Indb. carpol1

Indb. udhus

Antal bygninger

Andet areal

1_ ... _3_~_

I 2912

I

1 ~!_~_~~..Bebygget areal

I _27~O Udnyttet tagetage

I 1?3 Antal enkeltværelser I
I
Ir----- Areal af

overdækning

,--- Affaldsareal

I.

_~.}}_~:Bygningsareal

123'Bolioareal.. J C

Erhvervsareal 329

Udestueareal ! Kælderareal

Antal småbygninger

:Kælderareal < 1,25 I
m

. Beboelse i kælder I
Småbygningsareal I

7. Etageareal I 3241

.:Antal ejerlejligheder I
I
1

..----
Kondem.Enhed

53 Bebyggels espro cent

INej 53

Kilde arealr 13 - Oplyst af andre

http://www.kmd-ejendom.dk/c l 82.asp?ejdid=351982520576886&ejdm=47233 16-05-2001

http://www.kmd-ejendom.dk/c
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r' Etageareal / bebyggelsesprocent-------------. ---------
I~-Grundensareal-------------~-·-~--~-------·-~---------~-.---

II Grundens areal iaH l. 4..1!~?
li
II Matrikulært areal 1_62!~.?
li Heraf diverse areal i anden zone I 26003

7,,

liBygl.lingsare~l I

IBygnmgsareal mel. tag- og kælderarealer I __~?421
IKon-ektion for glas- og terrasseoverdækning L. ._J

II Kon-ektion for lavtliggende kælder I I
I Konektion for affaldsrum i terrænniveau 1 __ .. _._._J

II Bygningsareal ialt L .~~~.1J
'r-Småbygningsareal -·---------------~---~-,I

l, Småbygningsareal inc1indbyg. gar.,car.,udhuse ,
II
I Fradrag for småbygningsareal ,---
I
lKOITektion for småbygningsareal I ..._... j
I

II Etageareal I ."~~~.!.
l
i Bebyggelsesprocent l
L

r- PlanoplysningerIZone: r Ir:'~-_~~-?-m-.~-.e~.rh~.u-.s-?-m-r~::-?::-~-__---.-. - ..-.,-8
I Bevaringsvurderede bygninger: NEJ
l Plantype Plannummer
If111 - Kommuneplan tEf 1~2S9

r 13-Lokalpl.a~ .B 1,....~?-~-~-----.~-6-.-. -- *

Vandforsyning: r 12 - Privat alment vandværk

Afløbsforhold : ~ 121 - Saml.~!ank. fo.r~oilet~and

hJ'ljY.. ,

r Tanke' ,- ..------ ...- ....-. -----...-.----.~ ....--.--------~-.- ...----.-- ...-- .- ...----. --.-
I oI Tanktype Tankstørrelse Installationsar
Ir:-IA - Nedgravet olietan.k r:J f1i11- Unde~ 6.000 ~'.. d 11973 ;
1_' _~ ---'

r Notatlinier .--------..-----.------.- ...--.----------.------------ ..--.--.- ..-
ii Nr Kode Tekst
I ~ r IGenopretning

,,

http://www.kmd-ejendom.dk/c] 82.asp?ejdid=351982520576886&ejdnr=4 7233 16-05-2001
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·Notatlinier for bygninger---------
Byg. Nr Kode Tekst

r~~~I~_J L ;t ~x~~_~~g_~~~~_~~~~_~~~_~~~?I~~___ _. _ ___ _ _ _ _____ __l
E LiC1~~E_"!:.~~~~ o o_. 00_ .. __ o 0 0. -o __ 0 o!

Fredningsnævnet
for 2? /0 I. "'~

BornnOims Q:T:t:; fiearl.:"gskrf:105

http://www.kmd-ejendom.dk/c 182.asp?ejdid=351982520576886&cjdru=47233 16-05-2001

http://www.kmd-ejendom.dk/c
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~r:~l;>~,55 ~6.0/
Modtaget"·,,,· -,1 '," -"""

~kov·)oR'Naturstyrelsen

23 APR. 2003
FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Anders Munch
Stavnsgaard
Dueoddevej 7
Poulsker
3730 Nexø

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 46-a m.fl. Poulsker, beliggende Dueoddevej 7, at opføre en 120
m2 stor tilbygning samt en 454 m2 stor maskinlænge. Projektet er nærmere
beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 22. december
1972 tinglyst fredningskendelse, hvori blandt andet er bestemt:

ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse ... må ikke finde sted ...

Bestemmelserne skal ikke være til hinder for, at fortsætte den have- og landbrugsmæssige
udnyttelse, der for tiden finder sted på en del af arealet. .. Genopbygning eller mindre ud-
bygning af bestående landbrugsbygninger tillades efter tegninger godkendt af frednings-
planudvalget ... "

• I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at gavlendeme på den eksi-
sterende maskinlænge rar samme farve som den projekterede nye maskin-
længe, samt at den projekterede nye maskinlænge males i en "svensk rød".
Det er endvidere et vilkår for tilladelsen, at den projekterede maskinlænge
såvidt muligt skjules af et 3 m bredt beplantningsbælte i hele maskinlæn-
gens længde ud mod landevejen efter Bornholms Regionskommunes nær-
mere bestemmelse.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

~~~;~~go~~tlZ~~~trf'~fl-OOd J
Akt. nr. 3 ~ 0/".

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

MPS I0816/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2003-13.5

22. april 2003
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Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 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
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening.

•F. Schønnemann

Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.

•
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NATUR & MILJØ • østre Ringvej 1

3700 Rønne

Fredningsnævnet for Bornholms Amt

Retten i Rønne

Damgade 4A

3700 Rønne

IC: 3 ~ .}.,o',l' -:J:J,- !v}J•
2 landbrugsbygninger, Dueoddevej 7, Poulsker

Anders Munch, Stavnsgård, Poulsker, har søgt om tilladelse til at opføre en
120 m2 stor tilbygning til tørring af korn og en 454 m2 stor maskinlænge på
ovennævnte ejendom, matr.nr. 46a m.fl., Poulsker.

Det ansøgte forudsætter Regionsrådets og evt. Fredningsnævnets tilladelse,
idet ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 22.12.1972. Kendelsen
bestemmer bl.a., at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand,
bebyggelse m.m. Dog er genopbygning og mindre udbygning af bestående
landbrugsbygninger tilladt efter tegninger godkendt af Regionsrådet.

Ejendommen er en 29,1 ha stor landbrugsejendom, der ejes og drives
sammen med 2 nærliggende ejendomme på henholdsvis 7,0 og 3,7 ha. På
matr.nr. 46a findes stuehus og landbrugsbygninger på i alt ca. 1382 m2 ifølge
Bygnings- og Boligregisteret. Udover landbrug driver ejeren virksomhed som
anlægsgartner.

Ejeren har i januar 2003 fået tilladelse af Jordbrugskommissionen til at
erhverve midlertidig adkomst til en nærliggende landbrugsejendom på 36,4
ha.

Tilbygningen agtes opført mellem eksisterende bygninger, med tag af
eternitplader som den bygning, den ligger i forlængelse af, og med vægge
beklædt med røde stålplader som eksisterende maskinlænge. Bygningen skal
anvendes til tørring af korn, frø 0.1.

Maskinlængen agtes opført umiddelbart vest for og nøjagtig magen til en
eksisterende maskinlænge, med tag af eterllitplader og med sider beklædt
med røde stålplader. Bygningen skal anvendes til opbevaring af
landbrugsmaskiner.

MOdtaget

1 4 AJI:}~ 11'n~"
1

7
1h.." {.~iUJ

Retten iRønns

J rr Ol C~ :Ot'25-0002

Ard ...n H'fort lOU ~ 77i' l·l



Bygningsarealet bliver med de 2 bygninger forøget fra 1382 m2 til 1956 m2,

hvilket næppe kan betegnes som mindre udbygning.

Dc fleste landbrugsejendomme langs Dueoddevej og Strandmarksvejen,
strækningen fra Snogebæk til østre Sømark, er omfattet af
fredningskendelser, henholdsvis Strandmarksfredningen og 2 enkelt-
kendelser. Disse kendelser indeholder enslydende bestemmelser for
genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger.

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det
ansøgte, idet Regionsrådet godkender projektet i henhold til
fredningskendelsen.

Kopi af sagens akter vedlægges.

Med venlig hilsen

(Jhtir
Poul Veise
Dir. Tcl.; 5692223
tfpve@bora.dk 6~~~~L

Gerda Kofod
Dir. Tel.: 56922239
tfglk@bora.dk

Bilag. Luftfoto over ejendommens bygrungcr
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PLAN & BYG • Nexø Rådhus

IVløllevænget 1
3730 Nexø

Telefon 56 92 60 00

Nall: post@lnexo.dk

Natur & Miljø
Att.: Anna Sofie Poulsen
østre Ringvej 1
3700 Rønne

3. februar 2003

Vedrørende Dueoddevej 7, matr.nr. 46a, Povlsker Sogn

Anders Munch har den 28. januar 2003 søgt om tilladelse til opførelse af en
maskinlænge og en bygning til tørring af kom på' ovennævnte ejendom.

E jendommen er omfattet af en tinglyst fredningsdek1aration.

Efter aftale med Fredningsnævnet fremsendes ansøgningen direkte til dig
med anmodning om sagens videresendelse til nævnet.

Til orientering vedlægges en oversigtsplan i mål 1:2000 over det pågælden-
de område.

Bygningsinspektoratet kan anbefale sagen godkendt.

Vi har sendt ansøgeren en kopi af dette brev.

DOK. NR. I
MODTAGET

O 5 FEB. 2003 Ol 05. lo P ~o-'OO()1v
Denne sag behandles af:

). H.Kofodjkk

Direkte tiL: 56 92 61 06

Mali: ]hk@nexo.dk

mailto:post@lnexo.dk
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Stavnsgård
Matr.nr. 46a m.fl., Poulsker
2 nye bygninger

Mål l 2000
Dato Februar 2003

J ni' 01 05.10P25-0002
F. gfk\Sager\Poulsk.er45a
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Natur & Miljø
østre Ringvej 1
3700 Rønne

Gerda Kolod
TIf 56922239
@tfglk@bora dl<.
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rSORNHOlMS REGIONSKOMMUNE I Dueoddevej 7
3730 Nexø
Telefon 56 48 80 32
Fax 564891 32
Mobil 20 32 80 32
E-mail mail@anders-munch.dk
www.anders-munch.dk

Nexø Kommune
Att.: Teknisk forvaltning
Møllevænget 1
3730 Nexø

~AN.2003 I
-----

Dueodde 28. januar 2003

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

Jeg skal hermed ansøge om tilladelse til at opføre 2 bygninger på "Staunsgård",
Dueoddeyej 7,3730 Nexø, ejd.nr. 00611-1, matrikel nr. 46 A m.fl.

Bygnin~

Bygningen opføres med stålspær med samme tagdækning som eksisterende bygning,
hvilken der ligger i forlængelse af og bygges sammen med.
Taget består af eternitplader og vægge beklædes med røde stålplader som
eksisterende maskinhus.

~ning2

Bygningen opføres som vist på vedlagte tegninger med stålspær, - tag belagt med
. eternit og sider bekædt med røde stålplader - iøvrigt nøjagtigt magen til eksisterende
maskinhus.

Med venlig hilsen

f- reel nlncJ s ~~e:-J\fr;et
tOi' t~ l ()~

Bornholms amts, lradnlng~kreds
~.~.~,_~ ....._._~__... LDA _-
AUTORISERET

mailto:mail@anders-munch.dk
http://www.anders-munch.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Birgitte Sellebjerg Schødts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til at udskifte et eksisterende udhus 

på ejendommen matr.nr. 121-ade Povlsker – Dueodde ferieby 54. Projektet er nærmere 

beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale, hvoraf fremgår blandt andet, at ansøgeren 

ønsker at erstatte et eksisterende udhus med et nyt udhus opført på det eksisterende fundament 

og i samme stil som det eksisterende sommerhus.  

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af fredningsnævnets tillægskendelse af 4. 

november 1976, der blandt andet fastsætter, at der på ejendommen må opføres et sommerhus 

med et bebygget areal på 35-75 m² samt et udhus med et bebygget areal på maksimalt 12 m². 

Bornholms Regionskommune har anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte.  

Fredningsnævnet har ved afgørelse af 3. februar 1987 meddelt ejerne af ejendommen 

tilladelse til at udskifte det eksisterende udhus med et nyt udhus på samme fundament. Denne 

tilladelse er ikke udnyttet.  

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler fredningsnævnet dispensation til 

det ansøgte.  

Afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand, jf. § 10, stk. 5, i bekendtgørelse om 

forretningsorden for fredningsnævn. 

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, 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN 19/2013 
Den 11. september 2013 



• 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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

Ejerforeningen DueOdde Ferieby 
Bestyrelsen v/ Thue Stahl 

Overfor fredningsnævnet er der den 13. oktober 2021 ansøgt om principiel tilladelse til at 
isætte ovenlysvinduer eller solpaneler på tagene på feriehusene i Dueodde Ferieby 1-53 på 
ejendommen matr.nr. 121-ee, Povlsker. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er 
sendt til fredningsnævnet.  

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 

Sagens oplysninger 

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 22. december 1972 om fredning af 
et område ved Stavnsgård ved Dueodde. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 

bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-26-2021
Den 22. november 2021

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 21/14431. 
Klik her for at se afgørelsen.



”… 
der må ikke ske ændringer i den bestående tilstand [...]  

Uanset foranstående bestemmelser skal det være tilladt at opføre 52 ca. 5x10 meter 

store motelenheder samt en centerbygning på den sydlige del af arealet, således som 

vist på kortet. Endvidere skal det være tilladt at etablere de til motellet naturligt 

hørende faciliteter, som for eksempel parkeringsanlæg, tennis- og badmintonbaner og 

svømmebad.  

[…] 

Tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl eller af græstørv eller af sort 

eller rødbrun farve.  

[…] 

Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarvene […].  

…”  
 
Fredningsnævnet har den 29. juni 2009 i sag 8902-1.2009.9 meddelt tilladelse til, at der på 
hus 41 kan opsættes et solpanel på taget på vilkår, at solpanelet monteres plant i taget, at 
solpanelet placeres i tagets længderetning, at solpanelets maksimale areal udgør 2,0 m2,  at 
solpanelet monteres således, at ingen del af solpanelet er monteret mere end 3 m over husets 
fundamentslinje, og at solpanelets ramme holdes i en mørk ikke-reflekterende farve. Det 
fremgik af afgørelsen blandt andet: 
”… 

Fredningskendelsen fastsætter for så vidt angår tagdækningen, at denne skal være af 

mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Som følge af 

fredningskendelsens bestemmelse om, at bebyggelse skal have en ensartet tagflade, har 

fredningsnævnet i en mangeårig og fast praksis afvist at meddele dispensation til 

oplægning af blandt andet glas- og plastplader som tagdækning. 

 

Det er oplyst, at anvendelse af solpaneler til energifrembringelse frembyder klare 

miljømæssige fordel, også for så vidt angår solpaneler af en begrænset størrelse, som 

det i denne sag omhandlede solpanel. Det er herudover oplyst, at tilvejebringelsen af 

energi fra solpanelet ikke forudsætter tilførsel af anden energi af betydning i 

modsætning til for eksempel varmepumper. 

 

Fredningsnævnet vurderer herefter, at der uden, at dette vil være i strid med 

fredningens formål, kan meddeles dispensation fra fredningskendelsens bestemmelser 

om ensartet tagdækning til oplægning af solvarmepaneler og andre paneler, der 

fungerer ved absorbering af solenergi. 

 

Fredningsnævnet finder imidlertid, at en dispensation som den beskrevne af hensyn til 

fredningens intentioner om en ensartet tagdækning i området, alene kan meddeles inden 

for rammerne af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 […]. 

…” 
 
Det fremgår af ansøgningen i den foreliggende sag blandt andet: 
 
”… 

I forbindelse med udarbejdelse af en håndbog til vores ejere i Dueodde Ferieby har vi 

fået en del spørgsmål om muligheden for enten at ligge solceller på taget eller montere 

ovenlys vindue.  



Ønsket om solceller springer ud fra de ejere som har installeret varmepumper på deres 

huse og deres ønske om at være selvforsynende med strøm til varmepumperne så de kan 

holde deres hus fugt og frost frit unden at belaste miljøet ved bruge af strøm fra elnettet.  
I samme forbindelse har der været en del forespørgselser om muligheden for at 

montering af ovenlys vindue.  
Vi har i bestyrelsen vuderet at vi gerne på vejne af vores ejere ansøge om en dispentation 

til følgende:  
1)Montage af max 1 ovenlys vindue på en den miderste sektion (grøn) at tagkonstruktio-

nen* - se vedhæftet illustration  
2)Montage og installation fladt på taget af max 2 Solceller på midereste sektion (grøn) af 

tagkonstruktionen* - se vedhæftet illustration 

 

*) det skal være således at man kun montere enten ovenlys vindue eller solceller på 

samme side af tagkonstruktionen. Og ikke begge dele på samme side.  
Ovenlys vindue og solceller skal være udført i sort matriale for at mindske både 

reflektion og genskær. Og for at ’falde’ bedre ind i de sorte tage som er i feriebyen.”  
--  
”Yderligere har vi allerede flere huse som har en godkendt dispensation og har monteret 

solvarme paneler på tagkonstruktionen, se vedhæftet billede.  
Hvis vi får en dispensation vil vi indsætte denne i Vores ejermappe hvor i ejerene kan se 

hvad der er muligt at foretage på deres huse og hvordan man får de nødvendige 

godkendelser mv.. 
…” 
 
Ansøgningen illustrerer placeringen af ovenlysvinduer eller solpaneler således: 

  
 
Ansøgeren har oplyst nærmere vedrørende solceller:  



”… 

Solpaneler kommer I mange størrelser.  
Med de mest normale ligger omkring 1m x 1.7m x 4.5cm I størrelse. (L X B x H) 

 

Men det afhænger jo også meget af hvilken producent man vælger da antal watt per 

solpanel primært afhænger af størrelsen på panelet. Og mange producenter laver også 

panler må de må man ger vil have.  
Så hvis man ligger 4 paneler op af nedenstående vil de blive til ca. 6 M2 

[…] 

Håber det giver mening og hvis man synes det er for meget kan man jo sætte en m2 eller 

kWh begrænsning på installationen. Men med 4 panler kan man producer nok strøm til 

bade varmepumpe og normal EL forbrug. 

…” 

 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed oplyst blandt andet, at ud fra teg-
ningen i ansøgningen kan ovenlysvinduerne blive placeret forholdsvis højt i taget nær kip 
ligesom der ikke tages stilling til størrelsen af vinduerne. Kommunen vurderer, at dette for-
hold kan betyde en øget lyspåvirkning ud mod naturområderne og stranden mod syd. Det 
fremgår ikke om vinduerne placeres ”nedsænket” i tagfladen. En dispensation kan eventuelt 
gives på vilkår, at vinduerne nedsænkes i taget og placeres nede på tagfladen, og at der kun 
tillades et vindue på f.eks. max. bxh - 70x90cm.   
 
For så vidt angår solcellepaneler har kommunen oplyst blandt andet, at fredningsnævnet 
tidligere har givet tilladelse til solpanel på en gavl på et af husene, og kommunen har i en 
lignende sag vurderet, at det ikke krævede dispensation til opsætning af en mindre solfanger 
til luftcirkulation på en facade. Et anlæg på 4 paneler er på ca. 6 m2. En eventuel dispensation 
kan evt. betinges af, at anlægget får en mindre udstrækning og færre paneler. F.eks. max. 2 
paneler og max. 3m2. På husene nr. 16 og 40 er der opsat et enkelt mindre solpanel på taget. 
Panelerne er opsat i en skrå vinkel i forhold til tagfladen. Der ses ikke at være givet dispen-
sation i forhold til fredningsbestemmelserne.   
 
Kommunen har for så vidt angår Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke indgår i 
et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger 
i en afstand af ca. 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 væsent-
ligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der 
fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen har i en mail den 20. oktober 2021 meddelt, at sagen synes fuldt oplyst af 
kommunen.  
 
Fredningsnævnet har den 17. november 2021 foretaget besigtigelse. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har henholdt sig til det af kommunen 
anførte og indstillet, at der alene meddeles dispensation til montering af enten solcellepaneler 
på indtil 2 m2 eller et forsænket ovenlysvindue, som beskrevet af kommunen. 
 
 
 
 



 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Som følge af fredningskendelsens bestemmelse om at feriebyens feriehuse skal have en 
ensartet tagflade, har fredningsnævnet frem til 2009 afslået ansøgninger om dispensation til 
oplægning af blandt andet glas- og plastplader som tagdækning. I 2009 blev denne praksis 
modificeret således, at der på nærmere vilkår kan tagmonteres solvarmepaneler eller andre 
paneler, der fungerer ved absorbering af solenergi, på nærmere vilkår, herunder, at solpanelet 
monteres plant i taget, at solpanelet placeres i tagets længderetning, at solpanelets maksimale 
areal udgør 2,0 m2, og at solpanelets ramme holdes i en mørk ikke-reflekterende farve. 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til, at 
der på hvert af feriebyens feriehuse kan monteres solcellepanel eller et ovenlysvindue på en af 
feriehusets tagflader på følgende vilkår: 
 
Hvis der monteres solcellepanel: 
at solcellepanelets maksimale areal udgør 2 m2   
at solcellepanelet monteres plant med taget,  
at solcellepanelet placeres såvidt muligt midt på tagfladen, og så vidt muligt midt mellem 
tagryg og tagkant, og  
at solcellepanelets ramme holdes i en mørk matteret overflade. 
 
Hvis der i stedet monteres et ovenlysvindue: 
at ovenlysvinduet højest måler 80 cm (bredde) x 100 cm (højde), 
at ovenlysvinduet monteres med forsænket inddækning, eksempelvis Velux EDN-
inddækning,  
at ovenlysvinduets inddækning holdes i en mørk matteret overflade, og  
at ovenlysvinduet placeres såvidt muligt midt på tagfladen, og så vidt muligt midt mellem 
tagryg og tagkant. 
. 
Det følger af ovenstående, at kun den ene af et feriehus´ to tagflader kan anvendes til 
montering af enten et solcellepanel eller et ovenlysvindue. 
 
Det følger endvidere af ovenstående, at feriehuse, der allerede har monteret solpaneler i en 
skrå vinkel på taget, skal lovliggøres ved montering af panelet plant med taget.    
 
Ovenstående om solcellepaneler omfatter alle typer paneler, der fungerer ved absorbering af 
solenergi. 
 
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 i forhold til de af 
feriebyens feriehuse, som ikke har udnyttet tilladelsen inden 3 år fra denne. 
 
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, 
• 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.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


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 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afgørelse i sag om isætning af ovenlysvinduer 

eller solpaneler på feriehuse inden for fredning i Bornholms Regions-

kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Born-

holms afgørelse af 22. november 2021 om dispensation med vilkår til etab-

lering af ovenlysvinduer eller solpaneler på feriehuse på matr. nr. 121ee 

Povlsker, beliggende Dueodde Ferieby 1-53, 3730 Nexø. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

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 prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

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

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

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

devareklagenævnet mv. 

2. maj 2022

Sagsnr.: 21/14431 

Klagenr.: 1030861 
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FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 
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CVR-nr. 37795526 
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Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-BOR-26-2021.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 19. december 2021 påklaget til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet af ejendommens ejerforening. 

 

Klager har navnlig anført, at 

 

- det ansøgte grundet placering og materialevalg ikke vil virke gene-

rende, 

- solceller med den tilladte størrelse ikke i tilstrækkelig grad vil 

kunne dække husenes energiforbrug, og 

- myndigheder ifølge bekendtgørelsen om VE-fællesskaber skal 

imødekomme lokale tiltag om vedvarende energi. 

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4. 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Ejendommen matr. nr. 121ee Povlsker, som har et areal på cirka 6,7 ha, er 

beliggende i sommerhusområde i den sydøstligste del af Bornholm. Ejen-

dommen består hovedsageligt af skov og krat, hvor der ifølge BBR ligger 

52 sommerhuse og en centerbygning. Hvert sommerhus har ifølge BBR et 

grundareal på 56 m2 i én etage, mens centerbygningen er 206 m2. 

 

Området omkring ejendommen består ligeledes hovedsageligt af skov med 

sommerhusbebyggelse. Mod nordvest ligger omfattende markarealer, 

mens området umiddelbart mod sydøst bliver til strand og går ud i havet. 

 

Størstedelen af ejendommen er omfattet af Fredningsnævnet for Born-

holms amtsrådskreds’ kendelse af 22. december 1972 vedrørende fredning 

af ejendommen matr. nr. 46a, 121ee, 121ad og 22f Poulsker sogn. 

 

Fredningen indeholder blandt andet forbud mod tilstandsændringer og be-

byggelse på det omhandlede areal, idet der dog kan opføres 52 motelenhe-

der og en centerbygning på en række nærmere definerede vilkår om blandt 

andet materialevalg og udseende. 

 

2.2 Sagens forhistorie 

Fredningsnævnet har frem til 2009 afslået ansøgninger om blandt andet 

glas- og plastplader som tagdækning med den begrundelse, at det følger af 

fredningsbestemmelserne, at feriebyens huse skal have en ensartet tag-

flade. 

 

Ved afgørelse af 29. juni 20094 meddelte fredningsnævnet dog dispensa-

tion til etablering af et solpanel på taget af et feriehus i fredningen på vilkår 

om, at solpanelet blev monteret plant på taget, at solpanelet blev placeret i 
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tagets længderetning, at solpanelets maksimale areal udgjorde 2 m2, at sol-

panelet blev monteret således, at ingen del af det var monteret mere end 3 

m over husets fundamentlinje, og at solpanelets ramme blev holdt i en 

mørk, ikke-reflekterende farve. 

 

Som begrundelse anførte fredningsnævnet, at solpaneler frembyder klare 

miljømæssige fordele, og at der på de pågældende vilkår kunne meddeles 

dispensation hertil, uden at det ville være i strid med fredningens intentio-

ner om en ensartet tagdækning. 

 

2.3 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Bornholm har den 22. november 2021 meddelt klager 

dispensation til etablering af solceller eller ovenlysvinduer i tagene på fe-

riehusene i Dueodde Ferieby 1-53. Dispensationen er givet med en række 

vilkår om installationernes størrelse, udformning og placering. Blandt an-

det fremgår det af afgørelsen, at kun den ene af et feriehus’ to tagflader kan 

anvendes til montering af enten et solcellepanel eller et ovenlysvindue, og 

at solcellepanelets areal maksimalt må udgøre 2 m2. Klagen vedrører kun 

den del af fredningsnævnets afgørelse, der omhandler de ovennævnte vil-

kår, hvorfor afgørelsen i det følgende kun er gengivet og behandlet vedrø-

rende dette forhold. 

 

Det fremgår af sagen, at fredningstilsynet ved Bornholms Regionskom-

mune har modtaget en ansøgning fra klager om dispensation fra fredningen 

på ejendommen til etablering af solcellepaneler eller ovenlysvinduer på 

hvert feriehus’ tag. Som begrundelse for ansøgningen er det anført, at man 

ønsker solcellepaneler for at kunne være selvforsynende med strøm til var-

mepumper, og for at undgå at belaste miljøet ved at bruge strøm fra elnet-

tet. 

 

Ansøgningsmaterialet indeholder ikke endelige mål for det ansøgtes stør-

relse, men det er angivet, at begge dele ønskes placeret på den midterste 

del af taget, og at man ønsker at kunne anvende begge tagflader. Det er 

anført, at der vil blive etableret max 2 solceller og max 1 ovenlysvindue i 

hver tagflade, og ikke begge dele på samme side. Både solceller og oven-

lysvinduer vil blive udført i sort materiale for at mindske refleksion og 

genskær og for at falde bedre ind i feriebyens sorte tage. 

 

Ansøger har yderligere oplyst, at solpaneler kommer i mange størrelser, 

men at det mest almindelige er 1 m x 1.7 m x 4,5 cm, og at mange produ-

center laver paneler med de mål, man gerne vil have. Det er angivet, at 4 

paneler forventes at blive til cirka 6 m2. 

 

Bornholms Regionskommune har den 13. oktober 2021 fremsendt ansøg-

ningen til fredningsnævnet og har i den forbindelse fremsat egne bemærk-

ninger til sagen.  
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Kommunen har bemærket, at ovenlysvinduerne ud fra tegninger i ansøg-

ningsmaterialet kan blive placeret forholdsvis højt i taget nær kip, ligesom 

der ikke tages stilling til størrelsen af vinduerne. Kommunen har vurderet, 

at dette kan betyde en øget lyspåvirkning ud mod naturområderne og stran-

den mod syd. 

 

Kommunen har endvidere oplyst, at arealet ikke indgår i et Natura 2000-

område, og at det ansøgte ikke vurderes i sig selv eller i forbindelse med 

andre projekter at kunne påvirke noget Natura 2000-område. Kommunen 

har ligeledes vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse af plan-

tearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habi-

tatdirektivets bilag IV. 

 

Miljøstyrelsen har ved e-mail af 20. oktober 2021 meddelt, at sagen synes 

fuldt oplyst af kommunen. 

 

Fredningsnævnet har den 17. november 2021 foretaget besigtigelse af ejen-

dommen med deltagelse af ansøger, Bornholms Regionskommune, Dan-

marks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Danmarks Naturfrednings-

forening og Friluftsrådet henholdt sig til det af kommunen anførte og ind-

stillede, at der alene meddeles dispensation til solceller på indtil 2 m2 eller 

et forsænket ovenlysvindue. 

 

Fredningsnævnet har i sin afgørelse anført, at fredningsnævnet ved sin af-

gørelse af 29. juni 2009 modificerede sin hidtidige praksis således, at der 

på nærmere vilkår, herunder de vilkår, der er nævnt i afgørelsen fra 2009, 

kan monteres solvarmepaneler eller andre paneler, der fungerer ved absor-

bering af solenergi. 

 

Fredningsnævnet har herefter meddelt dispensation til, at der kan opsættes 

solcellepaneler eller ovenlysvinduer på en række nærmere angivne vilkår, 

herunder at kun den ene af et feriehus’ to tagflader kan anvendes til mon-

tering af enten et solcellepanel eller et ovenlysvindue, og at solcellepane-

lets areal maksimalt må udgøre 2 m2. 

 

Det fremgår af fredningsnævnets afgørelsen, at afgørelsen er truffet en-

stemmigt. 

 

2.4 Klagens indhold 

Klager har indledningsvis bemærket, at man har læst fredningsnævnets af-

gørelse fra 2009, og at der er stort sammenfald mellem denne og den aktu-

elle afgørelse, navnlig ved at man ikke har ændret opfattelse med hensyn 

til solcelleanlæggets areal, hvilket ifølge klager må antages at have ændret 

sig siden 2009. 

 

Klager har videre anført, at der bør tillades montage på begge tagflader, da 

det med den nuværende afgørelse alligevel er op til den enkelte ejer at 

vælge, hvilke tagflader man vil bruge. Da solceller hovedsageligt placeres 
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i østlig/sydlig retning, og ovenlysvinduerne derfor hovedsageligt vil blive 

placeret i vestlig/nordlig retning, vil der alligevel blive ensartethed i ferie-

byen. Og da der samtidig skal bygges i matte materialer, vil det ansøgte 

ikke være generende. 

 

Herudover har klager anført, at et solcelleanlæg på 2 m2 ikke vil give et 

tilstrækkeligt bidrag til et feriehus’ energiforbrug. Et gennemsnitligt for-

brug til opvarmning i sommerhusene ligger således ifølge klager på 1000-

2000 kWh, mens et solcelleanlæg på 2 m2 kun vil kunne producere cirka 

300 kWh. Ifølge klager vil et solcelleanlæg på 6 m2 per hus kunne reducere 

feriebyens CO2-udledning med 6,34 tons om året. 

 

Endelig har klager anført, at myndigheder ifølge bekendtgørelsen om VE-

fælleskaber5 skal imødekomme lokale tiltag om vedvarende energi såsom 

solceller. 

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-

ninger.  

 

De relevante dele af ejendommen er omfattet af Fredningsnævnet for Born-

holms amtsrådskreds’ kendelse af 22. december 1972 vedrørende fredning 

af ejendommen matr. nr. 46a, 121ee, 121ad og 22f Poulsker sogn. 

 

Fredningen har ikke en egentlig formålsbestemmelse, og fredningens for-

mål må derfor vurderes ud fra evt. oplysninger om baggrunden for frednin-

gen sammenholdt med fredningsbestemmelserne. 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 

” 

1. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk grøn 

farve, fredes, således at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, 

hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse, badehuse og lignende, etab-

lering af oplagsplads, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse bortset 

fra vedligeholdelse af skovdrift ikke må finde sted. Campering, telt-

slagning og henkasten af affald forbydes.  

Uanset foranstående bestemmelser skal det være tilladt at opføre 52 ca. 

5 x 10 meter store motelenheder samt en centerbygning på den sydlige 

                                                 
5
 Bekendtgørelse nr. 1069 af 30. maj 2021 om VE-fællesskaber og borgerenergifælleskaber og 

forholdet mellem VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og elhandelvirksomheder og kol-

lektive elforsyningsvirksomheder.  



 

 

  6 

del af arealet, således som vist på kortet. Endvidere skal det være tilladt 

at etablere de til motellet naturligt hørende faciliteter, som for eksem-

pel parkeringsanlæg, tennis- og badmintonbaner og svømmebad. 

2. For nævnte motel- og centerbygninger skal følgende bestemmelser 

være gældende: 

a.  […] 

b.  […] 

c. Tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl eller af 

græstørv eller af sort eller rødbrun farve. 

d. Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfar-

verne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, 

dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blan-

ding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygnings-

dele er også andre farver tilladt.” 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke er i strid med 

fredningens formål. Nævnet skal derfor tage stilling til, om der bør med-

deles dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at til-

sidesætte vilkårene i fredningsnævnets afgørelse. Nævnet har lagt vægt på, 

at fredningsnævnets afgørelse udgør en undtagelse fra fredningens direkte 

bestemmelse om hustagenes ydre udformning, og at fredningsnævnet en-

stemmigt efter besigtigelse og i overensstemmelse med sin hidtidige admi-

nistration af fredningen har vurderet, at der maksimalt kan gives dispensa-

tion i det omfang, der fremgår af fredningsnævnets afgørelse. 

 

Det af klager anførte om, at det ansøgte vil bidrage til at forsyne sommer-

husene med vedvarende energi, kan ikke føre til andet resultat, da frednin-

gen ikke indeholder bestemmelser om, at sådanne projekter skal vurderes 

mere lempeligt end andre projekter. Nævnet bemærker endvidere, at det af 

klager anførte om bekendtgørelsen om VE-fællesskaber, efter nævnets op-

fattelse ikke kan føre til et andet resultat. 

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Born-

holms afgørelse af 22. november 2021 om dispensation med vilkår til etab-

lering af ovenlysvinduer eller solpaneler på feriehuse på matr. nr. 121ee 

Povlsker, beliggende Dueodde Ferieby 1-53, 3730 Nexø. 

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 
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Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Bornholm 

(FN-BOR-26-2021) samt for klageren via Klageportalen. Afgørelsen 

sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.  

 

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

ninger vil blive anonymiseret. 

 

 

 

 

 
 Klaus Meinby Lund  

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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