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Ansøgning om dispensation fra fredningen af Ringebakkerne
Ansøgning
Bornholms Regionskommune har ved brev dateret 12. januar 2012 fremsendt en plan for den fremtidige anvendelse af Ringebakkebruddene, der er
omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 24. juli 1997 om fredning af
Ringebakkerne. Fredningsnævnet har tidligere modtaget sagens akter direkte
fra Bornholms Regionskommune.
Råstofindvindingen i området er ophørt, og området er nu overdraget til
Bornholms Regionskommune.
Der er i det fremsendte materiale redegjort for formålet med planen ”Nyt liv
i Vang granitbrud”.
Planen omfatter området der på nedenstående luftfoto er indrammet med rød
streg. Fredede arealer er angivet med skravering.
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Der er i ansøgningen angivet en lang række forhold, som Bornholms Regionskommune anmoder fredningsnævnet om at forholde sig til. Det drejer sig
om:
1. parkerings- og adgangsforhold
2. bebyggelse og anlæg
3. terrænændringer og stianlæg
4. bevaring af kulturspor
5. formidling og afmærkning
Fredningsforhold
Som nævnt ovenfor er området omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af
24. juli 1997 om fredning af Ringebakkerne. Fredningens formål er
 at sikre forholdet mellem naturbeskyttelse og råstofindvinding
 at sikre at området efter endt råstofgravning fremstår som et samlet
naturområde
 at regulere offentlighedens adgang til området
Fredningen indeholder en række bestemmelser om råstofindvinding, som nu
er ophørt, hvorfor disse ikke længere er aktuelle.
Fredningen indeholder herudover bestemmelser om forhold som relaterer sig
til de tiltag, som kommunen ønsker at gennemføre i området.
Naturstyrelsen Roskildes bemærkninger
Det er Naturstyrelsen Roskildes vurdering, at hovedparten af de forhold, som
kommunen anmoder nævnet om at forholde sig til, ikke strider mod fredningens formål, og i øvrigt ligger inden for det, der kan dispenseres til i forhold
til fredningens delbestemmelser.
Naturstyrelsen Roskilde finder dog anledning til at henlede fredningsnævnets opmærksomhed på fredningens bestemmelse om anlæg af parkeringspladser og færdsel inden for fredningen.
Der er i fredningen taget stilling til, hvor fremtidige parkeringspladser kan
anlægges og dermed indirekte til, hvordan færdsel med biler vil kunne foregå inde i det fredede område.
Det fremgår af afgørelsens § 13, at der kun må parkeres på de parkeringspladser, der er angivet på fredningsafgørelsens kort 1. Placeringen af disse
parkeringspladser er angivet med rød prik på nedenstående kort.
Bornholms Regionskommune ønsker at etablere 2 parkeringspladser med
placeringer, som ikke er sammenfaldende med de 2 placeringsmuligheder,
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som er fastlagt i fredningsafgørelsen. Kommunens ønsker om placering af
parkeringspladser er angivet med blå prik på nedenstående kort.

Den nordligste af de parkeringspladser, som kommunen ansøger om, vil blive placeret centralt inde i området og vil medføre kørsel med både personbiler og busser gennem næsten hele det fredede område, idet færdsel til den
nordlige parkeringsplads vil skulle ske fra den sydlige del af området.
Parkeringspladsen vil endvidere blive placeret højt og åbent i landskabet.
Naturstyrelsen Roskilde skal derfor henlede fredningsnævnets opmærksomhed på naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5, hvoraf det fremgår, at videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kun kan foretages efter reglerne om gennemførelse af
fredninger.
Naturstyrelsen Roskilde har forståelse for Bornholms Regionskommunes
ønske om en parkeringsplads i områdets nordlige del med kapacitet til både
personbiler og busser, hvilket ikke vurderes muligt på det sted, der er udpeget i fredningen. Naturstyrelsen Roskilde har derfor drøftet spørgsmålet med
Naturstyrelsen Bornholm, som administrerer de arealer, Miljøministeriet er
ejer af. Miljøministeriet ejer arealer i tilknytning til området, og kan, hvis
fredningsnævnet ikke finder grundlag for at meddele dispensation til den
ansøgte nordlige parkeringsplads, anvise kommunen et areal (markeret på
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nedenstående kort) som eventuelt kan stilles til kommunens disposition til
etablering af parkeringsplads. Arealet ligger uden for fredningen og er ikke
omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

En parkeringsplads på det ovenfor markerede areal vil give adgang til planområdet fra nord via kyststien og være i kort gåafstand fra pieren.

Med venlig hilsen

Lars Thiim
specialkonsulent, cand. scient.
72 54 30 27
lanth@nst.dk
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