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Fredningen vedrører: Tejn Kirke

e Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet
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A P S K R I l T.
Katr. nr. 3a, 4a Tejn fiskerleje,
Olsker sogn, 74a Olsker sogn

Anmeld.ra
lrednil1&8WBvnet

'redning. overenskomst
stempel- og geblr!ri
lov nr. 140-19'7.

Undertegnede gårde jer Janus 'Hansen., Tejn "erklærer sig villig til t

som ejer af matr. nr. 3a af Tejn fiskerleje, Olsker sogn, at lade et
areal af dette ·matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af Tejn
kirke. .

Arealet beskrives således:
En 20 m bræmme omkring kirkegårdsmuren mod øst og nord, dog må de~

nord tor kirlC&n anlægges en vej :fra sognevejon mod øst.
Fredningen har følgende omfang.
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsøde1æggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber,
anbringes møddinger, affaldsdynser eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Dsr må i det hele ikke forjtag6ø ændringer i den nu bestående
tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende tor udsigten til eller
fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig 1, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min for-

nævnte ejendom, dog uden udgift for mi,.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og

menighedsrådet for Olsker soen.
Tejn, den 21/5 1952.

Janus Hansen
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 3a
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af Tejn tlskerlej~. Olsker sqgn. Med hens7n til hæftelser og aerv1tutlll
henW1eee til ejendommene blad 1 tingbogen.

JredninBsDæYnet tor !ornholmR ~tarhd8kr.d8,
den 2'/4 195'
s. Baøs1ng

Ind~ørt i dagbogen for retskreds nr. 25, Bønne købstad _oY., 4e.
2'. april 195'_ L,at. !in«bogs Bd. Olo. Bl. 5'~.Akt. Skab E nr. 255

J. A.mund

Bekræftelse at genpart
2 kr. - øre;'

Af8kr1~~n. r1gt11h_d bekræftes,
Do~en 1 lek.e købatad m.v., den 26. j~n1 1961.
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Rigtig kopi af matrikelkortet:
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Afgørelser - Reg. nr.: 02029.03

Dispensationer i perioden: 07-04-1988



Fredningsnævnet
for

Ar. Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45
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REG.NR.
Sag nr. l o 3 / l 9 8 7

Den _ 7 APR. 1988

Kirsten Munch
Kirkebakken 8
Tejn
3770 Allinge.

GENPART tit, Sk o v - o g N a t u r s t y r e l s e n
til underretning,
D. h. t. Dams akr. af
J. nr.

+ bilag .

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 3 ah Tejn fiskerleje, Olsker, at opføre en
39 m2 stor tilbygning til det eksisterende enfamiliehus. Ejendom-
men, der er på 780 m2, ligger umiddelbart øst for Jejn kirkegård.
Tilbygningen agtes opført ved husets vestfacade, der ligger ca.
22,1 m fra skellet mod kirkegården. Ifølge ansøgningen vil afstan-
den mellem tilbygningens vest facade og kirkegården blive 14,1 m.
Tilbygningen agtes udført med nord facade af røde mursten, syd- og
vest facade af ca. 2 m høje glas og med 200 sadeltag beklædt med
sort B-6 eternit.

På ejendommen er den 25. april 1953 tinglyst overenskomst
om fredning af Tejn kirkes omgivelser, der bl.a. bestemmer, at en
20 m bred bræmme omkring kirkegården mod øst og nord ikke må be-
bygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning.
Menighedsrådets flertal har anbefalet dispensation.

I den anlednig skal fredningsnævnet herved i medfør af na-
turfredningslovens § 34 meddele tilladelse til projektets gennem-
førelse på det vilkår, som De har tiltrådt under fredningsnævnets
besigtigelse, at afstanden mellem tilbygningens vest facade og kir-
kegårdens østlige skel bliver mindst 15 m. Inden opførelsen af til-

bygningen skal tegningerne godkendes af fredningsnævnet.
Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen,

såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes

for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Allinge-Gudhjem kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes

1'1



før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ~
ikke udnyttes, medmindre den oprethodles af Overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræ-
ves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Natursty-
relsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Allinge-Gudhjem kommune og Tejn menighedsråd.

•Lorentzen
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Fredningsnævnet
for

a Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 95 01 45
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REG. NR. O ~:29.6 ~o
Sag nr. l 9 7 / l 9 8 7

Den = 1 APR. 1988

Gunnar og Eva Nielsen
K ir k e b a k k e n 6 GHJPART tit, S k o v - o g N at u r s t y re l s e n
Te j n til underretning,

3770 A 11 i n g e • D.h.t. Deresakr. af
J. nr.

+ bilag

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til bi-
beholdelse af et drivhus og et udhus opført på Deres ejendom matr.
nr. 3 ~ Tejn fiskerleje, DIsker.

Det fremgår af sagen, at der på ejendommen, som De har er-
hvervet i 1986, den 25. april 1953 er tinglyst overenskomst om
fredning af Tejn kirkes omgivelser, der bl.a. bestemmer, at en
20 m bred bræmme omkring kirkegården ved 1ejn kirke ikke må be-
bygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning.

Fredningsnævnet afslog den 15. december 1972 en ansøg-
ning fra den daværende ejer af ejendommen om tilladelse til opfø-
relse af et 20 m2 stort udhus på det fredede areal.

Menighedsrådets flertal har anbefalet fredningsnævnet at
meddele dispensation til bibeholdelse af de pågældende bygninger.

I den anledning skal fredningsnævnet herved i medfør af na-
turfredningslovens § 34 meddele tilladelse til bibeholdelse af ud-
huset og drivhuset på følgende vilkår, som De under fredningsnæv-
nets besigtigelse har tiltrådt: Udhuset drejes 900, og både udhu-
set og drivhuset flyttes tættere på beboelseshuset, således at
afstanden fra drivhuset og udhuset til kirkegårsskellet bliver
mindst 15 m.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, at Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Allinge-Gudhjem kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Natursty-
reIsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Al-
linge-Gudhjem kommune og Tejn menighedsråd.

Lorentzen
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