Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Rasmus Hvidtfeldt Andreasen
11. februar 2020 10:08
Ilsebil Hansen
Sv: Indtegning af fredet område på miljøportalen (MST Id nr.: 650669)

Kære Ilsebil
Miljøstyrelsen er enig i Bornholm Kommunes vurdering af fredningsgrænserne omkring boldbanerne. Styrelsen vil rette op på det digitale kort
i Miljøportalen.
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Til Miljøstyrelsen
Bornholms Regionskommune (BRK) ønsker at opsætte en toiletbygning ved fodboldbanerne umiddelbart syd for Svaneke.
Matr. Nr. 141a, Svaneke Markjorder.
Det er kommunens vurdering at området med fodboldbaner ikke er fredet. Det fremgår også af kommunens kortregistreringer, som er
optegnet efter det kortmaterialet der ”følger” deklarationen (Svaneke Sydskov og Frenne).
På kortet fremgår fredningsgrænserne, og der ses fodboldbanerne ikke at være omfattet af fredningen.
I Miljøportalen ses området derimod at være registreret som fredet. Det er vores vurdering at der kan være tale om en fejl?
Jeg vedhæfter et kort med placeringen af toiletbygningen og fredningsregistreringerne (kommunens registrering og miljøportalen) og kopi af
fredning og fredningskort.
På oversigtskortet er kommunens registrering markeret med lilla skravering og Miljøportalens registrering markeret med lyseblå skravering.
Placeringen af toiletbygningen er markeret med lilla punkt.
Håber vi kan få et hurtigt svar så vi forhåbentlig kan udelukke at bygningen placeres på et fredet område og kan komme videre med
projektet.
Toiletbygningen er en del af et større projekt på hele Bornholm hvor cykelveje og servicebygninger opgraderes. Bygningen skal bygges her i
foråret hvor midlerne er bevilget.
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På forhånd tak.
Venlig hilsen
Ilsebil Hansen
Landskabsarkitekt

Center for Natur, Miljø og Fritid
Natur og miljø
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
www.brk.dk
Bornholms Regionskommune

Telefon: 5692 2052
Mobil: 3018 1397
Ilsebil.Hansen@brk.dk

