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Bornholms Regionskommune  
Att. Anka Nordvig Sonne 
Ullasvej 23 
3700 Rønne 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/00269-7 
Ref. Katrine Marie Witt 
Henriksen 
03-06-2019 
 

Dispensation til udvidelse af Bornholms Kunstmuseum, ændring af 
stiforløb og udvidelse af parkeringsplads inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 33a, Rø, Otto 
Bruuns Plads 1, 3760 Gudhjem, Bornholms kommune 
 
Ansøgning 
Bornholms Regionskommune har pr. mail af d. 21. januar 2019 fremsendt en 
ansøgning om dispensation til udvidelse af Bornholms Kunstmuseum, ændring af 
stiforløb og udvidelse af parkeringsplads inden for strandbeskyttelseslinjen på 
ejendommen matr. nr. 33a, Rø, Otto Bruuns Plads 1, 3760 Gudhjem, Bornholms 
kommune.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af Bornholms Kunstmuseum, ændring af stiforløb 
og udvidelse af parkeringsplads. 
 
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 
anden lovgivning kan være nødvendige. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 
om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 
dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Redegørelse for sagen 
Bornholms Kunstmuseum er i sin helhed beliggende inden for 
strandbeskyttelseslinjen. Museet og det areal, hvor der er søgt om udvidelse, har 
været omfattet af strandbeskyttelse siden den udvidede strandbeskyttelseslinje 
trådte i kraft i 2000.  
 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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.  
Figur 1. Bornholms Kunstmuseum i dag. Orange skravering markerer 
strandbeskyttelseslinjen.  
 
Den daværende Naturstyrelsen Roskilde gav i 2012 dispensation til en udvidelse af 
Bornholms Kunstmuseum omfattende ca. 1274 m² udstillingslokaler og 
opholdsarealer for publikum, 220 m² auditorium, 535 m² areal til teknik og 
magasiner samt 210 m² udendørsarealer. Dispensationen blev ikke udnyttet. 
 
Bornholms Regionskommune søger nu om dispensation til udvidelse af 
kunstmuseet med i alt 2690 bruttokvadratmeter (nybyggeri 3109 m2 – nedrivning 
af eksisterende byggeri på ca. 420m2). Heraf etableres ca. 760 m2 bygning over 
jorden, (nybyggeri på ca. 940 m2 – nedrivning af eksisterende bygning ca. 180 m2). 
Bygningen bliver på højeste sted ca. 6,5 m over terræn. Forud for ansøgningen har 
der været en løbende dialog med Kystdirektoratet om projektet. 
 
Udvidelsen af museet begrundes bl.a. ved, at det er besluttet at samlokalisere det 
kulturhistoriske museum i Rønne med kunstmuseet på kunstmuseets nuværende 
placering. Det betyder, at kunstmuseets fysiske rammer skal udvides for at kunne 
rumme det kulturhistoriske museum. Ansøger oplyser endvidere, at udvidelsen 
nødvendiggøres af, at de to museer er underlagt lovmæssige forpligtelser efter 
Museumsloven LBK nr. 358 af 08.04.2014 samt Driftstilskudsloven LOV nr. 1531 
af 21.12.2010. For begge museer gælder, at de lovmæssige forpligtelser påses 
opfyldt gennem kvalitetsvurderinger udført af Slots- og Kulturstyrelsen under 
Kulturministeriet. Af de seneste kvalitetsvurderinger, udført i 2016, fremgår, at 
Bornholms Museum særligt er udfordret på de bygningsmæssigt utilstrækkelige og 
forældede rammer, mens Bornholms Kunstmuseum er udfordret på de 
ressourcemæssige rammer, ligesom bygningen ikke lever op til de standarder, der 
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forventes og kræves i dag i forhold til sikkerhed, klimastyring og tilgængelighed. 
Alle disse forbehold adresseres gennem udvidelsesprojektet og Kulturstyrelsen 
kvitterer med anerkendelse af de anviste løsninger i Kvalitetsvurderingen for 
begge museer. 
 

 
Figur 2. Illustration af planlagt udvidelse af museet og ændring af stiforløb fra ansøgningen.  
 

 
Figur 3. Illustration af planlagt udvidelse af museet og ændring af stiforløb fra ansøgningen. 
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Figur 4. Illustration af planlagt udvidelse af museet fra ansøgningen. 
 
De keramiske elementer, der danner bygningens facade mod syd og mod vest, er 
planlagt som keramisk glaserede elementer, der er blankglaserede på den lige 
flade, mens den konvekse flade er planlagt matglaseret for at modvirke en udadtil 
reflekterende virkning. 
 

 
Figur 5. Illustration af anvendte materialer fra ansøgningen. 
 
Ændring af stiforløb: 
Der udlægges et nyt stiforløb rundt om tilbygningen til museet som illustreret på 
figur 2 og 3. Stiforløbet bliver belagt med grus eller stenmel.  
 
Udvidelse af parkeringsplads: 
Ved museet er i dag en p-plads indrettet med 10 buslommer, handicappladser og 
80 pladser til personbiler. Der er indrettet en vendeplads for enden af p-pladsen. 
Ansøger søger om en udvidelse af parkeringspladsen med den begrundelse, at 
udvidelsen af museet fordrer udvidelse af kapaciteten til parkering, og at 
oversigtsforholdene er ikke gode, når man skal ud fra museets p-plads. P-pladsen 
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udvides mod øst, og der etableres en ny tilkørsel til Helligdomsvej, så 
vendepladsen kan nedlægges og trafiksikkerheden øges. Med udvidelse af p-
pladsen opnås en samlet kapacitet på 10 buslommer og 162 pladser til personbiler. 
Ansøger oplyser, at anlægget kræver minimal terrænbearbejdelse, fordi vejen er 
udlagt, så den forløber hvor terrænet er fladest og tilsluttes vejen, hvor den ligger i 
niveau med terrænet. Den eksisterende skov vil skjule en del af den nye p-plads. 
Parkeringsanlægget vil ligge skjult, fordi det ligger lavt i terrænet, og der etableres 
en ny træplantning uden for strandbeskyttelseslinjen, der med tiden vil dække 
parkeringspladsen helt af. 
Parkeringspladsen belægges med grus eller stenmel, og der laves markeringer/ 
render med natursten (fx hugget granit), som lægges i niveau med belægningen.  
 

 
Figur 6. Illustration af udvidelse af parkeringsplads fra ansøgningen. 
 
Arbejdsareal 
I forbindelse med udvidelse af museet og parkeringsplads ansøger kommunen har 
om at anvende arbejdsareal i en periode på 1½ år, som vist på figur 7.  
 

 
Figur 7. Illustration af udvidelse af parkeringsplads fra ansøgningen. 
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Forhold på ejendommen 
Området, hvor museet udvides og stiforløb omlægges, er omfattet af arealfredning 
for Helligdommen. Fredningsnævnet har forholdt sig til udvidelse af museet samt 
ændret stiforløb ved museet i afgørelse af 10. august 2018.  
 
Arealet, hvor museet og parkeringspladsen udvides, og hvor stiforløb ændres, er 
omfattet af skovbyggelinjen. Det overlades til Bornholm Kommune at vurdere 
dette forhold.  
 
Området, hvor parkeringspladsen udvides, er omfattet af fredskov. Det overlades 
til Miljøstyrelsen at vurdere dette forhold. 
 
Det planlagte byggeri, udvidelse af parkeringsplads og ændring af stiforløb er 
beliggende i Natura 2000-område nr. 210 Spællinge Ådal, Døndal og 
Helligdomsklipperne (habitatområde nr. 159), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. 
december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 
og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 
og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 
fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  
 
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, foretages 
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en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der 
foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 
2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende 
område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale 
naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 
det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Udvidelse af museet:  
Det fremgår af bemærkningerne til ”Kystloven” – en ændring af 
naturbeskyttelsesloven fra 1994, at der i rimelig omfang vil kunne dispenseres fra 
forbuddet mod tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen til 
efterkommelse af ønsker fra eksisterende virksomheder i den udvidede 
strandbeskyttelseszone om arealmæssigt begrænsede udvidelser, som er 
nødvendige for at virksomheden kan tilpasse sig udviklingen. Med en "nødvendig 
tilpasning til udviklingen" sigtes bl.a. til foranstaltninger, som er affødt af 
myndighedskrav til virksomheden samt til byggeri og anlægsarbejder, der er et led 
i en produktudvikling inden for det pågældende erhverv. Det er en forudsætning, 
at udvidelsen kan begrundes ud fra omfanget af de allerede foretagne 
investeringer.  
 
Kystdirektoratet vurderer, at udvidelsen af museet kan betragtes som nødvendig 
for, at museet kan tilpasse sig udviklingen. Udvidelsen af museet er dels begrundet 
i, at Bornholms Kunstmuseum og Bornholms kulturhistoriske museum samles på 
én adresse. Hertil kommer lovmæssige krav til museets fysiske faciliteter såvel som 
tilbud om formidling mv.      
 
Kystdirektoratet lægger bl.a. vægt på, at størstedelen af udvidelsen af museet sker 
under jorden, hvorved udvidelsens landskabelige påvirkning begrænses. 
Kystdirektoratet lægger endvidere vægt på, at der er valgt materialer, der 
begrænser lyspåvirkning og refleksion fra den nye bygning. Den nye bygning er 
ikke væsentligt højere end den eksisterende.  
 
Det er indgået i den samlede vurdering, at der tidligere er dispenseret til et 
lignende projekt.  
 
Samlet set vurderer Kystdirektoratet, at der er tale om et ganske særligt tilfælde 
med et specielt bygningsbehov, der kan begrunde en dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet vurderer, at en dispensation i det 
konkrete tilfælde ikke vil medføre en utilsigtet præcedens virkning. 
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Ændret stiforløb: 
Efter praksis kan der dispenseres til begrænsede udvidelser og mindre nyanlæg af 
foranstaltninger til støtte for friluftslivet og dermed til fremme af turismen, jf. 
bemærkningerne til lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 
1994. Der sigtes herved til anlæg af mindre parkeringsarealer og stier til eller langs 
med kysten, anbringelse af toiletbygninger, naturformidlings- og miljøinformation 
(f.eks. blå flag, skilte og informationstavler) og andre beskedne opholdsfaciliteter 
for friluftslivet. Det forudsættes, at anlægget placeres og udføres under 
hensyntagen til den omgivende natur. 
 
Den nye del af museet placeres på en del af det eksisterende stiforløb, der leder 
ned til Helligdomsklipperne. Dermed nødvendiggøres en ændring af stiforløbet, så 
den offentlige adgang til Helligdomsklipperne opretholdes.  Det er 
Kystdirektoratets vurdering, at den landskabelige påvirkning af ændringen af 
stiforløbet er begrænset, og der dispenseres hermed til det ansøgte.  
 
Parkeringsplads: 
Som nævnt fremgår det af bemærkningerne til ”Kystloven” – en ændring af 
naturbeskyttelsesloven fra 1994, at der i den udvidede del af 
strandbeskyttelseslinjen som udgangspunkt meddeles dispensation til, at 
eksisterende virksomheder kan foretage arealmæssigt begrænsede udvidelser og 
ændringer, med det formål at tilpasse virksomheden til markedet.  
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at udvidelse af museets parkeringsareal er en 
sådan tilpasning, der er nødvendig som følge af udvidelsen af museets kapacitet. 
Udvidelsen af parkeringspladsen sker dels på et lavtliggende areal og er dels skjult 
af skovareal. Kystdirektoratet vurderer på den baggrund, at den landskabelige 
påvirkning af udvidelsen af parkeringsarealet er begrænset.  
   
Efter en samlet vurdering, meddeler Kystdirektoratet dispensation til etablering af 
parkeringsplads, som ansøgt. 
 
Vurdering af Natura-2000 samt bilag IV arter 
Bornholms Regions Kommune har vurderet, at de planlagte ændringer af museet 
ikke vil påvirke hverken arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for 
området, og at det derfor ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentligt. 
Kystdirektoratet vurderer ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte denne 
vurdering.  
 
I forbindelse med miljøscreening af lokalplan for udvidelse af museet har 
Bornholms Regionskommune foretaget en screening af planens påvirkning af Bilag 
IV-arter. Bornholms Regionskommune er ikke bekendt med, at der er registreret 
truede arter/Bilag IV-arter i området. Planområdet udgøres primært af 
græsarealer og dyrket mark, som ikke vurderes at have et særligt potentiale som 
levested for Bilag IV-arter. Vej- og parkeringsanlæg placeres igennem et skovbryn. 
Flagermus kan have leve- og opholdssted i gamle træer. Bornholms 
Regionskommune er ikke bekendt med, om der er potentielle levesteder for 
flagermus i det lille skovareal, som nedlægges. Der er dog tale om et beskedent 
areal i forhold til den samlede mængde skov i området, så planen vurderes ikke at 
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kunne påvirke områdets potentiale som muligt levested for flagermus væsentligt. 
Planen vurderes derfor ikke at påvirke hverken eventuelle forekomster eller 
potentielle levesteder for Bilag IV-arter i væsentlig grad. 
Kystdirektoratet vurderer ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens 
vurdering.  
 
Klagevejledning  
Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 
hverdag.   
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 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. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det 
koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 
gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
anmodningen kan imødekommes. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
Med venlig hilsen 

 
Katrine Marie Witt Henriksen 
kmh@kyst.dk 
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Afgørelsen er sendt til:  

 Bornholms Kommune, post@brk.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Bornholm, bornholm@dn.dk 
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Bornholm bornholm@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, Bornholm, bornholm@dof.dk 
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

oestkredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Miljøstyrelsen, ojl@mst.dk; 
 Fredningsnævnet for Bornholm, bornholm@fredningsnaevn.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.kyst.dk/
mailto:post@brk.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:bornholm@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:bornholm@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:bornholm@dof.dk
mailto:oestkredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:ojl@mst.dk
mailto:bornholm@fredningsnaevn.dk

