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KORTBLAD NR. 5333
--

1 20000

SOGN Rønne carkjorder

35.5 ha

Rønne kOI:llIlune

F~edningsnævnets kendelse afsagt 29.10.1975 •

at bevare områdets naturpræg.

Fredning af en del af ejendo~en.
Forbud cad bebyggelse m.v. - bortset fra etablering af
de fornødne faciliteter for publikum.
Fri adgang for offentligheden.

Rønne ko~une, frednings~~et, fredningsplanudvalget og
D~arks naturfredningsforening.
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UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSES?ROTOKOL

~r 1976, den 22. november
nævne t følgende

, afsagde overfrednings-

kendelse
i sagen nr. 2284/75 om fredning af Onsbæk plantage i Rønne
kommune.

Fredningsnævnet for Bornholms amt afsagde den 29. ok-
tober 1975 kendelse om fredning af Onsbæk plantage.

e
e
e

Denne kendelse er indankel for overfredningsnævnet
af Onsbak hotel A/S og af Rønne kommune.

Ons b:ekhot el A/S har pr ine ipal t pås tåe t fredni ngen
ophævet i det omfang, den umuliggør hotelbyggeri p~ de 4 ha
af plan tagen, som selska be t ved slu tsedde l a f ll. a pr'il 1972
har kØbt af kommunen. Subsidiært har selskabet påstaet sig
tilkendt en erstatning på 1.430.000 kr.

Rønne kommune har påstået kommunen tilkendt en erstat-
ning på 410.000 kr.

Overfredningsnævnet har den 6. maj 1976 besigtiget de
fredede arealer og afholdt møde med de ankende og interessere-
de myndigheder m.v.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet med den i
nedenstående konklusion anførte ændring at stadfæste frednings-
nævnets kendelse, idet dog l medlem fandt, at fredningen ikke
burde gennemføres. Overfredningsnævnet har herved kunnet til-
træde den i kendelsen indeholdte begrundelse for fredninJen
og for nævnets stillingtagen til de fremsatte erstalningsKr'av.
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J h i b e s t e m m e s:

pen af fredningsnævnet for Bornholms amt den 29. ok-
~ober 1975 afsagte kendelse om frednj.n,; af Onsbæk plantage j.

nønne kommune stadfC3stes me d følgende ændl~in6:

I servi tuttens punkter 2, 4, 5, 6 og lo ændres "de
påtale berettigede" til llfredningsnævnet".

Udskriftens rigtighed
/

,bekræftes.

/,' .' .,<,1
\... .' /' • _. - I • ( , •

'-- Bend f '--Andersen' ,'-. (
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REG. NR.

År 1975 den 29. oktober efsagde freclr-ingsnæ~1etfor

KEIJDELSl~

i sag nr. 68/1974. Frednine af Onsb~~:".Plan-

tage.

, l • i



Ved. skrivelse af 25. februar 1974 har Danmarks Na-
turfrednings~ore!ling anmodet Oli1, at der rejses frcdnil1gs-
sag for Onsbek Plantage, der er beliggende syd for Rønne og
so~ ood vest br~nser til Cstersøen og God nord o~ øst til

• Sønere Lan~€vej. PlantaGen, ~vis areal er på ca. 35 ha, er
en del af ejendOli1Benmatro nr. 356 ~ Rønne markjorder, der

e fen er VEC: ::luJ,.:sed.ccl 2.f ll. november 1972 solet til Onsbc:,lc

y ,!", ~ y'e ~ , e +...:,J< __ '- .......... ~.J.. w.
!)anTJ.a~~:s rJ2tur::Y'!;:'dni.nbs:::orening har SOD begrundelse •

at det:
-,

n~rrekreativt o~r&de for Ronne, og at et indgreb i plantagen
vil w::re overo:--dentli.:;·_l11clc~j.gt.

Efter at sagen har været forelagt fredningsplanudval-
tt, get for Borr-holDS ~mt til uftalelse, har navnet besluttet at

tidende og Borr..holnsTider.c.efor c~en 17. august 1974 ar; i. Born-
holmeren for den 20. august 1974.

Sfter forhandling p2 et af fredningsru~v~et den 2. sep-

skrivelse e.f 4. oktober 197L~ for;:.1uleretden ene.eliE€'frednings-

t),l! st-nd således· o_ ~ • C-..

n.r.\.~....e~l_:;T'_l1'""""'-'--'1 C'2°~,..;.:lJ... ro"l1." t::'t 'hc>v~Y'es1." r'jp ......"C'-.i - i..J_1.~~,- U ... v~_t.:.L,.. _~ .._ c... u_ Cl._ "' .... J,.t::.: ......

tilfit2:r..d, s2.1eC',c s a:c O"'lraG.ct.s s1-wvl{.C'.ral:tero:!r8t~:.old8s.

Ve c:. erif-::;enC:.-J' sk()vor;r~dc,t vil der v:-:;r(at tB.[';2 hcJ:.sy:r.

PY'- - .
Knd.r':nger i terrænet eller i terrænforrrerne er ikl:e til-



Reste.urering e.f tilgroede eller opfyldte vandhuller

stscl.

• plads eller ~i~ motorb2ne.

••
C",- - ... ,.J..._ ...'-'~C"
~ • -~ ...... tIØ -- ... -.

ces uden forudgående goG:eneelze

Teltlejre o; ce.mpingpladser saDt parkeringspl2dser

Kørsel ned. motor~~0ret0jer udenfor veje til r-ar1:erings-

arealer m~ i~l:e finde sted.

:rJegtto.lebe:'Ettic-ec..e ~:2.Y' til12d.c oj7forelse ef c.e for-

~1!)Cne f[~cilit(;ter for c1e-c bss0cc~l.de ::;::l1.blikurJ,~":.erundertoilet-

b-,rr-v;;nrr 1·-1-OC.·'~ 00'.; L..l.:....J,.. .. ·c, 1.\ ....J__ t.J lic~:.el'lC~e•

forud c;on~el!des af ds p~'.t2.J,E:berE.tti.gsde.

EndviCere er ~ct ~orbudt at anbringe eller O;]~sttc be-

lign.znde indretninger, l!lec:.r:linered.isse tjener et P~1. stedet nB.-



turligt foroål og de pttalebcrettigede ~~r ~ed~elt tilla-

•
e
•

er s~al holdes ryfdeliggjorte og vedlifeholdes til brug for

Anlæg af nye veje og stier r.1å l\:un finde sted med de

r.01c~else af c1isse o.:; C~Gresr;.DI'n1Esteon~givelser lO:' [':::'-:~2.1c. ef-

terladt af publikura 1~df0res af Rønne kommune.
Udendørs oekanisk ousikgengivelse er forbu6t under den

Der kan af ~~ecningsn2vnet udferdiges et orQe~sregle-
mc~t for det fredede o~r~de.

tilladelse k2.D.Cl.erfore-

turtilstanQ kan o~r0t~oldes.

Fredningsn~:;vnet tr22ffer ved forhar~.dJ.ing med R0rme koo-



',. .

. mune, fredningsplanucvalget og Dar-me.rksNaturfredningsfor-

ening aftale om, ~vorledes de eksisterende tilstandsforDEr skal

bevc:res."

Rønne komQune og Onsbak Hotel A/S har protesteret mod

• fr'ec.niD.[sn, idet (~e ble.ndt andet har fjort Gele.ende, at 2nver~-

delsen af en ~indre del af plantagen til hotelbyggeri iJ:ke vil

!:~;-:dre :p1.~b1.i::a::1 i 2.-:: benytte Gkoven bg stre.nClen. Rønne Y.:OEffiUU€

e

•
indvendinger ood de enkelte beste~Gelser

bortset fra !0~spnde æueringsfor~laz,der

(.~:'2.u::ørt i ~:or::ou;:€::'..ssl:ri velse af 12. februar 1975:

opretholdes n bør der tilføjes, at der i l:omnunens ple.nlc:::gning, .

er regnet J.7lSc. ei: udvidelse B.f Strandvejen ind. ~}å~lan-t2.cce:rea-

I afsni"'ctet om "råstofudnyttelse må ikke finde sted"

let, og at der eventuelt vil være at foretage fældning af treer

og busl-:e langs ve:;er!. af fc3rdselssikl~erhedsm2ssige grunde.

kan dette e.ccepteres under forudscztning 201', at nævnet i dets

fortolkning ikke betre.gter vandindvindingen som råstofudnyttelse.

I afsnittet Ohl "arealerne må ikke anvendes til oplags-

plads, losseplads eller til motorbanell, vil C:et være naturligt

at tilføje: dog ~å opstil~ing 2f træeffel~ter l~ngs veje~e altid

være tilladt.

"KørsEl med.r1otorkoretøjer uden for veje t j_l p8.r1:erin.:;sa-·

realer rrdi ikkE:' finc.e s ted II foreslås rettet ti.l !tud over noc~ven-

::0rsel ned. motor1-:oretøjer t!G.cn for VEje tiJ.

p2.rl-;:crin;sarse.ler i:':.::e finci.s sted. II

tilladt" hel1stillt.L r_~2_n, a t der tilf0~es, at P.ønne kommunei Si~1



eydstranden.,
I det ?-fsnit, der begynder med "Endvidere er det for-

budt at a!lbringe" tilføjes efter det sidste punktID1: "Undta-
get fra disse restriktioner er dog placering af skurvogne til
skov?.rbejdere tillad.t."

i:ndvidere a.nilloder:wan om i afsnittet o;r;. "de på fred-
• . t' - k . d . II d I'nlngs ldspunktet e~slsteren e veje og stler æn res til 'de pa

fredningstidspunktet eksisterende veje 0E stier vedliseholdes.om hidtil til brug for offentlig færdsel."
En.c.elig'bør afsnittet "ordensreglellient" rettes til, at

dette kun. sætte~ i kraft efter rtønne byr~ds godkendelse, lige-
som det i det følgende afsnit er Rø~illekommune, der kan dispo-

. nere .frit om træfældnins, beskæring, vej- og sti an-
læg, trafikregulering etc."

DanrJarks lraturfredningsforening og fredningsplanudval-
get for Eornhol:ws amt har ikke haft noget at indvende mod de af

4tørille kommune foreslåede ændringer, nen finder dog, 3t træfæld-
ning, beskæring, vej- og stianlæg, trafikregulering m.v. bør ud-
føres efter en af kommunen udarbe2det driftsplan, der skal god-

4tendes af de påtaleberettigede, og således at eventuelle senere
ændringer i denne skal godkendes af nævnet. Rønne kommune har
erklæret sig indforst&et hermed.

Fredningsn~vnet finder, at Cnsbæk Plantage på grund af
sin naturskønhea og beliggenhed ved havet er frednin~sværdig,
og at ~et er af væsentlig betydning for befolkningens frilufts-
liv, at ple.nt8Een holdes åben for færdsel og ophold for offent-
ligheden, Det er endvidere nævnets opfattelse, at bebyggelse,
heru:ader især opførelse af et h'Jtel i plantagen, ikke vil w-::re

ecrenelig med de frednine;smæssige interesser.
r;Levneth~,r derfor besluttet at frede området i overens-



.sten:rr:elseæed den af Dannarks ~\jaturfredninbsforening nedlag-

SQr. nedenfor n8rDere bestemt.

• ~'20 • 000 ~=r., -:r._-,...
.!. c. ...

~~ sn erstetning på 1.480.000 kr. ned
,_. .

•• C'Y" <'"1- .. • • T.- f') .;- c 'i ' I ~ ;,-,~ 'Y' + l' ""_'
_ ... _ <- ..... __ ...... _ •• _.'_ .l._c...._ G

C :-i~ ~_f~:vist 1:iJ. Gt ::f .1l2J":S}: To-cclen.trE:pri.se L/r::. frer:lE.2t tilbud.

c.~E:r forud.sætnine af, 8.t m:rnc~ighedern.c: goc~~:endeet e.f til-

Den erstatningssøgende har endvidere gjort E2ldende, at
e Se ~.s~:c:bet l:ar ~~c..:t octydclibe Or.1~:octnil1gertil 2.r~\.its::t, ingen i-

er 0.'11. i forbi~c.e1.se rJe{ ie.lt L: hotclproje~:ter, SO!''O. CE'l.sl:=.bct

EElv her ladet udarbejde.
Rø~~e KODEunehar til støtte for sin erstatningspåstand

gjort gældende, at 13,5 ha af ejendo~me~, ~er i en den 7. marts

se, ikke er omfattet af strand- og vejbYbgelinie, og at der dsr-
fo:, ved udstyl·:ning af c'.ette e.r82.1 i al fe.ld vi 1. kunnE' oI,nt:s54

der vil. kunne scsle;es for 8 h:r. pr. 2
~1 ,

eller ialt ~or 1.080.000 ~r. Kommunen har enovidere enfort, at

c.sn. i 2.nl.erlr:.ingaf dt-:nons1:ule o::-,hævelse ef fr8dsl:ovpli.gten

del i tilplc..""'.tnir..zsudg-i.ften for e-c vecerle,gsareal, ss.mt at der i



fra "Sønderborg" til en projekteret vej ind til området er
~o h:7o 1~, ...~ .'/ -"-- . , hvortil l,ommer uC:Gift€n til størrE' di-

D~nsion på ne~enfor liggen~e ledninger, som herved er ble-
vel:: r.1ir:dst5 :; eller ?C.800 l:r. cy-rere.

• Det frcu[~r ef S2gF~, ~t ca. 16 ha Ef Eje~dc~~en er
or:lfe.ttetaf bestem!11elseri':.ei r..aturfredningsloven' on vE:jbygge-

•e hotclbetygEelse Fa de 4 ha, der er erhvervet ef Onsb2k Botel
tillc r3else i hl2~holcl ~':'J. ne.-

Ved skrivelse af 30. decenber 1963 8eddelte la~dbrugs-
ministeriet ~enne kOEDune, at ministeriet var sindet ~t opb~-
ve fredskovpligten på et nærmere angivet ca. 4 ha stort areal

e af plar.tagen, der pE-,t:--snktesc:.Dvendttil opførelse af 8:.1 plan-
12Et ferieby ned 100 sOIi1merhuee,ps. vill-~år,et cer 'blt,vud-
legt et vederlagsareal, og at placeri~gen og udseendet af be-
byggeisen i plantagen blev godkendt af fredningsr~vnet.

Da det senere viste sig, at der til den planiegte fe-
rieby ville ~edgt laIt C2. 6,3 ho, modtog l~r.dbr~gsmini,steri-
et ansøgning om opb8velse af fredskovpligten for hele dette a-
real og vid.eressndte sagen til fredningsnævnet til udtalelse.
Vec..en po.tegning a:f 25. august 1965 anil100eC.em~vnet Rcmne by-

rtd om oplysning om det pst~r~te byggeri og sjorde samtidig
opnS:;l"'ksoP.1på, at der l.kke ve.r tilsend.t Dc:::vnet e.nsogninc om til-
le.cielsetil bebyc[else eftE'r den da8c:·;ld8Ylc~enatuI'fredni.ngslovs
§ 22.

Denr...~ Skl'i\!eJ.seer ikke besvaret, og 1·redskovpligten er



il~ke senere blevet ophævet.
Efter at projekterne til ferieby var blevet OPbivet,

moc.tog Rønne komr:mne en henvendelse fra direktør Per lvlorten-
.s~j:~, I':oben.h2..vn,c.er øn.sl:ed.ec.. t opføre .et hotel på e~enG.or.:m€n.

• I 2.968 tilbød kommu.1'1endirel:t0r T'Iortensene.realet p~: ca. 4 ha,
og i de følgende år blev der forhandlet OD salget.

Rr,'r,l" o. b·T......~'~.. 0 .._..l._ ;,;.:..~~ va~tog herefter den lo. januar lS72 et
• fo~'::.}_2.[til r:'2rtielbyplc..n\Tedt2gt,bl. a. vedrorenG.e Cnsbf-;.:k
ti :?l::. '.;"~=:.ge, D.'rc·l"Efte.:." C:ct ca. 4 ha .store areal forbEholdtes til

~0~c:~ebyg~elss e~te~ en beb7zgelsesplan, der foru~satte en
2 ,

2.000:.! LlE:C. ~ 7 ...
'. -

o;; C2. 50 Erre~t bEliggen~e boli[en~eder De~
et grundareal på hver ca. 80 m2 med højst ~n etage og ud.nyt-

lagt til offentligt rekreativt oortde.
Ved slut.sedlen af ll. a~ril 1972, der indeholdt for-

tel A/S, hvori direktør Per Nortensen er aktior:ær, for en pris
af 8 kr. pr. m2, hvoraf 2 kr. pr. m2 udejorde spildevandsaf-
gift. Kommunen betip~ede sig bl.a., et oortest blev 2TIvendt
til opførelsen af et storhotel.

Tilsj~sr2~et for Bornholms amt h2r med hens)T til god-
kendelse af salget af ho~elarealet i skrivelse af 28. juli 1972

ne(delt at ville afvente fredningsplanuåva1gets stillinct2.[en til
forslaget til by:.')Ic.nvoc1tagt og har enc..nu il:~\..e[';odkendt ~al[et.

1C?72, udt217.e i en skrivEl~e pf 14. juli
at et projekt til hotelbebyggelse ikke



va~ oDf2t~et af de aftaler, der lå til [rund =or såvel udval-
'~E+" com l""ncbrllr·C~~';i-iC'+e""'i€+r. or- r'~"""'C'+C' ';"",j",+;'1;1-''''' -;-;1_ -'v_ '-' _C,.... _ c...'-" ../..._ ....... t...,.. _ _ ~~IJ ...:> _.~ ..... _c 1...'10-1 _ol_'--- I.J I"J-----.-*c:;.. ..;__ 02-

r~eets anvendelse, o~ fastholdt sin tidli~€re in~stilli~5 6rn'

forel2ct udvel[ct, forc-
slog c.ette i s!:rivelse af 5. febru2.r IS73 Ronne kOllm.une, at

-I

nOQet om Sl1 udtalelse om forslaget til byp12nVe(1.ts~.s;t,mecc.elte
i zl::-i vel~~ 2f 18. 6€cE-sbcr 2.5'73 T":01.:.r,'? ko;.;"'une , c:. t 112.1:. fc.nd t,

at hotelbebyggelse vil h2rnonere bedre med det offentlige 00-

::c.~.d.e sne. se:!.vE-::;<:::'Y1(:i.:::;ssOf}o('rhuse. Det omtales ]. den 1:'0[18itte-

de kan skjule en 4 etages byening, og at han tidliGere under
forhand.lingcrl:.ehar ~erlstillet, at :r::::,ojel~tetblEV reduceret.

Elaset til b:~lanvedt~gt, da sagens behandling er stillet i be-
ro efter frednincss2cens rejsnin~.

erctc~-

fra la~dbrugs~inisteriet,
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hvorved disses ydre eller

5.
tebleres uden de ?åtaleberettigedes godkendel~e.
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~
der forrentes fra datoen for afsigelsen af denne kendelse med

I erstatning udbetales til Rønne kommune 200.000 kr.,

en årlig rente, der er 156 højere end den af Danmarks National-
bank fastsatte diskonto, der er gældende på datoen for afsigel-
sen af kendelsen.

For fredningen ydes ingen erstatning til Onsbæk Hotel A/S.
tt Af erstatningen udredes i af statskassen og i af Bornholms
amtskommune.

tt Va nærværende kendelse medfører erstatningsudbetaling på
over 100.000 kr., vil kende~sen i medfør af naturfredningslovens

"25 være at forelægge for Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22,
1602 København V. Herved fritages dog ikke lodsejerne eller and-
re ankeberettigede, der måtte ønske afgørelsen prøvet af Over-..
fredningsr~vnet, fra selv at anke afgørelsen. Ankefristen er 4 u-
ger fra den dag, der er modtaget meddelelse om nævnets kendelse.

,,"sel Petersen Mogens Lorentzen Erik Hjorth

'udskriftens rigtighed bekræftes ..

I t -
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Onsbæk
Del af matr. nr. 356 ~
Rønne Markjorder,
Rønne kommune,
Bornholms amtskommune

Land inspektør

Reproduceret med Geodætisk
Instttuts tilladelse nr. A. 493/73
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Arealer,grafisk beregnede

Del af 356a ca 35,5 ha

heraf ca 16,0 +--(§47)

samt ca 5,6 +-- (§46)

Veje,stier og bygninger er indlagt efter målebordsblad 5333

DN j. nr. 1973

CSI74 O.H.H.j.n~4.a



DISPENSATIONER>

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



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 950145

Sag nr. 6,..L1980.

Den 2 9 .-i~k 1980

Røntle ko....
Tekn1aktorvaltaiq
Lanå-.rket 26
'100 RøJme.

GENPARTtit. Fredningsstyrelsen
til underretning.
D. h. t. Deres skr. af '''''''''l~~>~.' f "I'~";~';H~·~...,il.'l",r

J. nn
+ 5 bilag.
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Fredningsnævnet
(or

Bornholms amts fredoiogskreds
Dornrnerkonto~t i RØDDe

Darngade 4A. 3700 RøDne, df. (03)9~014~

REG. Nl 5') b O
Sag nr. 6/1986

DeD 2 6 MRS. 1986

Hr. landinspektør August Olesen
Munch Petersensvej 2 GENPARTti~Fredningsstyrelsen
3700 Rønne. til underretning,

O. h. t. Deres skr. af
Jo nr.
+ 5 bilag.

LV>-t R~C:, .
') /1.( - '8f:,
RIv.

Modtaget' frednlngsstyretsetf Til fredningsregisteret
til orientering ~ _ ~

- 1 APR. 1986

Ved $krivelse af 17. januar 1986 har De anmodet frednings-
nævnet om en udtalelse i anledning af en påtænkt nærmere angiven
udstykning vedrørende ejendommen matr. nr. 356 ~ Rønne markjorder,
Onsbæk plantage, tilhørende Rønne kommune.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af bestem-
melserne i naturfredningslovens § 46 stk. l om strandbeskyttelses-
linie og § 47 stk. 10m skovbyggelinie, ligesom ejendommen er om-
fattet af fredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om fredning
af Onsbæk plantage, hvori bl.a. er bestemt, at de fredede arealer
såvidt muligt skal bevares i deres nuværende tilstand.

Ved udstykningen deles ejendommen, som er på ca. 194 ha.,
således at en parcel på 495 m2 frastykkes med henblik på udleje til
brug for en eksisterende kiosk. Udstykningen er nødvendiggjort af
bestemmelsen i udstykningslovens § lo stk. 1, idet parcellen udlej-
es for mere end lo år.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv~
net intet har at indvende mod udstykningen.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for overfred-
ningsnævnet af de ankeberettigede i henhold til naturfredningslo-
vens § 58.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Rønne kom-
mune.

Lorentzen



Den 2 7 JULI 1988

REG.NR. O 50) ~ 0# 00 O
Fredningsnævnet

fore Bornholms amts fredningskreds

Dommerkontoret iRønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 03 95 Ol 45

Sag nr. lO 3/l988

Ebbe Dahl Pedersen

Onsbæk Kiosk

Sdr. Landevej

3700 Rønne.

G ENPART tiC, S k o v - o g N a t u r s t y r e l s e n
til underretning,
D. h. t. 0... 8kr. lIf
J. nr.
+ bilag.

Overfor fredningsnævnet har De som forpagter af Onsbæk Kiosk ansøgttt om tilladelse til opsætning af et 1,80 m højt og ca. 30 m langt

flethegn for at afskærme kioskens bagareal på ejendommen matr.

,tt nr. 356 e Rønne markjorder.

tt Det fremgår af sagen. at den pågældende del af ejendommen e r o mf a t t e t a f Ov e r -

fredningsnævnets kendelse af 22. november 1976, hvori bl.a. er be-

stemt, at arealet skal bevares i dets nuværende tilstand, og at

til- og ombygninger til kiosken må udføres efter tegninger godkendt

af fredningsnævnet.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved tilladelse til Ij
det ansøgte på _betingelse af, at hegnet udføres af uafbarkede gran-

rafter, og at den nuværende baggård, der er omgivet af flethegn, ikke

benyttes til henstilling af varer, emballage m.v. men holdes ryddelig.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen. såfremt den ikke er udnyttet

inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for Overfred-

ningsnævnet. Slotsmarken 15. 2970 Hørsholm. af Miljøministeriet. Bornholms amtsråd, Dan-

marks Naturfredningsforening og Rønne kommune. og a f Dem •
.-.ra...,

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettige-

de. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet. kan tilladelsen ikke

udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på. at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-

digheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms amtskommu-

ne. Danmarks Naturfredningsforening og Rønne kommune.

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

_ Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A. 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45

REG. N R. O 5 C? "o. O 00 ModtagetI
Skov- og Naturstyrelsen

Sag nr. 73/1 988 2 8 JUU 1988

Den 27 JULI 1988

Ebbe Dahl Pedersen
Onsbæk Kiosk
Sdr. Landevej

GENPART 11, S k o v - o g Na t u r s t y r e l s e n
tilunder~,
D. h. t. Der. eftr. af
J. nr.3700 Rønne.
+ bilag.

Overfor fredningnævnet har De som forpagter af Onsbæk Kiosk
ansøgt om nævnets godkendelse af en midlertid opstilling af en
uindregistreret campingvogn ved Onsbæk Kiosk på ejendommen matr.
nr. 356 e Rønne markjorder. Campingvognen agtes alene anvendt til
beboelse for forpagteren i kioskens åbningsperiode fra den l. april
til den l. oktober og placeres umiddelbart vest for kioskens lager-
bygning.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for
300 m fra skov og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
22. november 1976, der bl.a. bestemmer, at opstilling af beboelses-
og campingvogne er forbudt, medmindre disse tjener et på stedet na-
turligt formål,og fredningsnævnet meddeler tilladelse dertil.

I medfør af naturfredningslovens § 34 og § 47 meddeler næv-
•

net herved tilladelse til den ansøgte opstilling af en campingvogn.
Tilladelsen gælder dog kun for perioden indtil l. oktober 1988, og
det kan ikke forventes, at fredningsnævnet vil meddele tilladelse
til opstilling i kommende åbningsperioder.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 og § 58 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af
Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og Rønne kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
e .den pågældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes
Q)::~ ~~ør udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen

'':: ~ l'-~ ~~ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.- ~::;....~~~ ..S ~ ~ Opmærksomheden henledes pa, at der eventuelt tillige kræves
.~~ tilladelse fra andre myndigheder.
~ > ~ Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Natursty-
~O'"

æ·~relse, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforeni~g og

e
e

Rønne ko'mmune.
I L _
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Mod~ag9tl
S'<OIl- 00 N?"r'~\/reiser

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Rønne
Tlf. 56950145 . Fax. 56950245 Den 2 6 MAJ 1997

J.nr. 13/1997
Rønne kommune
Teknisk forvaltning
Landemærket 26
3700 Rønne.

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.
+ bilag REG. NR. 5C)1o~. 00

,tt Ved telefonsamtale af 3. marts 1997 har kommunen forespurgt Born-
holms Amt om muligheden for opstilling af en miljøstation ved
Onsbæk Kiosk ved Stampen Vej l. Kiosken ligger i udkanten af den
ca. 35 ha store Onsbæk plantage, der er en del af Rønne plantage,
matr. nr. 356-a Rønne markjorder, og ejes af Rønne kommune.

Området er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 29. oktober
1975, der er stadfæstet ved Overfredningsnævnecs kendelse af 22.
november 1976. Fredningen bestemmer bl.a., at arealerne så vidt
muligt bevares i deres nuværende tilstand (skovkarakteren opret-
holdes), at arealerne ikke må anvendes til oplagsplads, lossep-
lads eller motorbane, og at affald ikke må henkastes på arealer-
ne.

Den påtænkte miljøstation består af en 2 m bred, cirkelrund, træ-
beklædt container til dagrenovation, en l x 0,75 m stor container
ti: flasker og aluminiumsdåser og en 1,2 x 0,75 m stor container
til papir og pap. Containerne opstilles samlet og fylder ifølge
c~~Y5~ing ~ra BOFA 2 x 6 m, derudover behøves minimum 12 m fri
~~:kz~3el t~l dagrenovatio~sconcaine~en. Kommunen ønsker, at con-
taine~ne opstilles på kommunens areai ved Onsbæk Kiosk. på area-
~et findes som an~ørt kiosken, bes~åe~de af et mindre murstenshus
med en lide større træbygning (forre::ning/kiosk). Ved kiosken er
:or tiden opstillet en enkelt r~nd flaskecontainer og et stykke
fra kioske:--.er opstillet en telefonboks. Miljøstationen ønskesre opstillet som forsøg i 1997.

, :.1 '~13t
, . l~en_~J'"'"'"""""""';Jl ......J.u

l : -..1",1.3 - \ :t~~\ boa 00 \ ø
1-." l1r. \ ~



Sagen har været forelagt Danmarks Naturfredningsforening og fore-
ningens lokalkomite, der ved skrivelse af 22. maj 1997 har udtalt
ikke at have indvendinger mod projektet.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i over-
ensstemmelse med det indsendte materiale.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

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 meddel t . En
tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenæv-
net 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 og Danmarks Naturfredningsforening.



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Damgade4A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145

bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

BOFA
Almegårdsvej 8 J.nr. FN 12/14
3700 Rønne

Den 16. oktober2014

Overfor fredningsnævnet er der den 15. oktober 2014 ansøgt om dispensation til udskiftning
afmiljøstationen på matr. nr. 356e, Rønne Markjorder, beliggende Stampenvej 1, nr. 2, 3700
Rønne. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Sagens oplysninger

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. november 1976. Fredning-
en bestemmer blandt andet, at arealerne så vidt muligt skal bevares i deres nuværende tilstand
(skovkarakteren opretholdes), at arealerne ikke må anvendes til oplagsplads, losseplads eller
motorbane, og at affald ikke må henkastes på arealerne.

Fredningsnævnet har den 26. maj 1997 meddelt dispensation til etablering af den eksisterende
miljøstation.

Det fremgår af ansøgningen, at den eksisterende miljøstation, der består af konventionelle
affalds- og glascontainere placeret i en indhegning med træbeklædning, ønskes udskiftet med
underjordiske affaldsbeholdere (Molok-system), hvor kun en lille del af affaldsbeholderen
(indkastdelen) er over jorden. Fredningsnævnet har i 2013 meddelt dispensation til etablering
af en tilsvarende miljøstation ved Dueodde.

Bornholms Regionskommune har ved brev af 14. oktober 2014 anbefalet projektet, da
kommunen vurderer, at det nye system bliver mindre iøjnefaldende end det eksisterende.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet, idet der er tale om udskiftning af en eksisterende miljøstation til et
mindre synligt anlæg.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5 i bekendtgørelse nr.
1173 af 20. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn, da sagen skønnes at være
af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, når samtidig henses til den i 1997
meddelte dispensation til den eksisterende miljøstation.



Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage er afsluttet. Det følger endvidere af naturbe
skyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes
inden 3 år efter, at den er givet.

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Omitologisk Forening.

Klagevejledning

Fredningsnævnets afgørelse kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 87.

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur

og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 b.

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 Mr 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 Milj øklagenævnets 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, feks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

5kod



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
BOFA 
Almegårdsvej 8 
3700 Rønne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 13. september 2022 ansøgt om tilladelse til at udvide 
miljøstationen på ejendommen matr.nr. 356e, Rønne Markjorder, beliggende Stampenvej 1, 
nr. 2, 3700 Rønne, med 3 affaldsenheder af tilsvarende type som miljøstationens eksisterende 
3 affaldsenheder. Enhederne projekteres placeret bag de eksisterende enheder og med fast 
flisebelægning Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til frednings-
nævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 

 
 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-28-2022  
Den 3. oktober 2022 



Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. november 1976 om 
fredning af Onsbæk Plantage. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet, at arealernes 
skovkarakter så vidt muligt skal bevares, at arealerne ikke må anvendes til oplagsplads, 
losseplads eller motorbane, og at affald ikke må henkastes på arealerne.  
 
Fredningsnævnet har i 1997 (FN-13/1997) meddelt dispensation til etablering af en miljø-
station på arealet. I 2014 (FN-12/2014) har fredningsnævnet meddelt tilladelse til etablering 
af det eksisterende affaldssystem med underjordiske beholdere. 
 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed oplyst blandt andet, at projektet 
vurderes at indebære en ganske begrænset ændring af de bestående forhold, og at projektet 
angår infrastruktur til mere hensigtsmæssig affaldssortering og håndtering. 
 
Tilsynsmyndigheden har om Natura 2000 og Bilag IV-forhold oplyst, at arealet ikke indgår i 
et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 
252 Adler Grund og Rønne Banke) er et fuglebeskyttelsesområde på havet ca. 1 km fra det 
ansøgte. Det nærmeste Natura 2000 område på land ligger ca. 4 km mod øst ved Arnager. (Nr. 
187 Kystskrænter ved Arnager Bugt) 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 væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for 
de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 21. september 2022 anført, at sagen synes fuldt oplyst af 
kommunen. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke fremsat bemærkninger imod 
projektet. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3.  
 
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet 
tiltræder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatforhold. Fredningsnævnet 
skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte.  
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til udførelse af 
projektet som ansøgt. Nævnet lægger vægt på, at der er tale om en udvidelse af en eksisteren-
de miljøstation. 
 



Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, da projektet skønnes at være af 
underordnet betydning i forhold til fredningsbestemmelsernes formål, jf. § 10, stk. 5 i be-
kendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn, når samtidig 
henses til den senest i 2014 meddelte dispensation til en miljøstation på arealet. 
 
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 ud-
nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-
sten til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• 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,  

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


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 
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