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Kortbilag fra fredningsforslaget



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

 

 

 

Forsvarsmuseet 

Arsenalvej 8 

3700 Rønne 

 

 

 

 

 

 

Overfor fredningsnævnet er der den 9. marts 2022 ansøgt om tilladelse at opstille en 

mindesten til minde om de, der har været udsendt af Danmark i international tjeneste. Stenen, 

der måler ca. 1,25 x 2,0 x 1,0 meter, ønskes opsat ved flagstangen udenfor Forsvarsmuseet i 

Rønne på matr.nr. 272-a, Rønne Markjorder, beliggende Arsenalvej 8, 3700 Rønne. Stenen 

placeres, hvor der nu står en anden og mindre mindesten - en ”Peacekeeper sten”. Den mindre 

sten flyttes og placeres i et lignende bed ved siden af. Der bliver således fremover to bede med 

hver deres mindesten på stedet.  Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 

fredningsnævnet.  

 

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 

 

 
 

 

Sagens oplysninger 

 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-08-2022  
Den 4. april 2022 



Ejendommen er omfattet af en afgørelse af 28. april 2010 om fredning af kastelområdet i 

Rønne. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet: 

”… 
§ 1 Fredningens formål 

 

Formålet med fredningen er 

 

at sikre de gamle voldanlæg samt kastels- og magasinbygninger for eftertiden ved 

rydning af krat m.v. og vise sammenhæng mellem voldanlæg og bygningerne, 

at sikre publikum mulighed for adgang til arealerne, samt 

at sikre publikum god information og formidling af anlægget. 

 

[…] 

 

§ 3 Terrænændringer 

 

Der må ikke foretages nogen form for terrænændring. I det omfang, det er påkrævet for at 

tilvejebringe ny arkæologisk indsigt, er fredningen ikke til hinder for, at der foretages 

arkæologiske undersøgelser i området. […] 

 

[…] 

 

§ 4 Bebyggelse 

 

Det fredede område må ikke bebygges yderligere. Fredningsnævnet kan dog meddele tilladelse 

til yderligere bebyggelse i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, forudsat at den yderligere 

bebyggelse understøtter formålet med fredningen og Forsvarsmuseets publikumsorienterede 

virksomhed. 

 

§ 5 Andre konstruktioner og anlæg 

 

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner eller anlæg. 

…” 

 

Bornholms Regionskommune har den 15. marts 2022 anbefalet projektet og anført, at 

placeringen er hensigtsmæssig i forhold til bygningerne og naturområdet ved Kastellet. Begge 

sten knytter sig til forsvaret og forsvarets historie, hvorfor det virker naturligt med en 

placering i tilknytning til forsvarsmuseet og Kastellet. 

 

Bornholms Regionskommune har oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt beskyttelses-

område (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger ude i havet nord for Rønne i 

en afstand af ca. 2 km. Det nærmeste Natura 2000-område på land ligger ved kystskrænterne 

ved Arnager i en afstand af ca.7 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 væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for 

de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har den 21. marts 2022 meddelt, at man ikke har 

indvendinger mod projektet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

 



Fredningsnævnets afgørelse 

 

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

udførelse af projektet som anført. 

 

Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, da projektet, som ansøgningen 

angår, skønnes at være af underordnet betydning i forhold til de omhandlede 

fredningsbestemmelsers formål, jf. § 10, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2016 om 

forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 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 

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


gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi   

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1)  der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 

eller  

2)  klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 

har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

 

Modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 

Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

Henrik Engell Rhod 

http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

 

 

TREFOR El-net Øst A/S 

Industrivej 1 

3700 Rønne 

 

 

 

 

Overfor fredningsnævnet er der den 22. september 2022 ansøgt om tilladelse til at nedgrave et 

nyt elkabel som erstatning for et eksisterende ved Kastellet på ejendommen matr.nr. 272a, Rønne 

Markjorder, beliggende Arsenalvej 8, 3700 Rønne. Projektet er nærmere beskrevet i det 

materiale, der er sendt til fredningsnævnet, hvoraf fremgår blandt andet, at der behov for at 

foretage en 1 til 1 udskiftning af et eksisterende kabel, da dette har en høj fejlrisiko. Fejl på det 

eksisterende kabel forårsager strømafbrydelser for husstande i et større område i Rønne, og 

kablet er en del af forsyningen til Bornholms Hospital. Kablet skal føres i en 20 cm bred og 80 

cm dyb gravet rende.  

 

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit. Det fredede område er markeret med skravering. 

Kablets linjeføring er markeret omtrentligt med gul stiplet linje.: 

 
 

Sagens oplysninger 

 

Ejendommen er omfattet af en kendelse af 28. april 2010 om fredning af Kastelområdet i Rønne. 

Fredningssagen var rejst af Bornholms Regionskommune, og fredningen har til formål at sikre 

de gamle voldanlæg samt kastels- og magasinbygninger for eftertiden ved rydning af krat m.v. 

og vise sammenhængen mellem voldanlæg og bygningerne, at sikre publikum mulighed for ad-

gang til arealerne, samt at sikre publikum god information og formidling af anlægget.  

 

Det fremgår nærmere af fredningens bestemmelser blandt andet, at der i det fredede område ikke 

må foretages nogen form for terrænændringer. 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-30-2022  
Den 26. september 2022 



Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed med fredninger anbefalet, at der med-

deles dispensation til udførelse af projektet, da der ikke sker permanente terrænændringer, da 

projektet angår nødvendig forsynings infrastruktur, og da der graves langs en eksisterende sti 

langs med et eksisterende kabel.  

 

Tilsynsmyndigheden har om Natura 2000 og Bilag IV-bilag 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. 800m fra det ansøg-te. 

Det nærmeste Natura 2000 område på land ligger ca. 7 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 dyre-

arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

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 plantearter 

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 habitatsforhold. 

 

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 navnlig vægt på, at projektet erstatter et kabel samme sted, 

og at projektet ikke indebærer permanente terrænændringer. 

 

Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, da projektet, som ansøgningen angår, 

skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningsbestemmelsernes formål, jf. § 10, 

stk. 5 i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og 



Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 

organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af 

Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om 

gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi   

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1)  der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2)  klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

 

Modtagere af denne afgørelse 

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


 

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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