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•
FREDNINGSNÆVNET>



ALLINGE GUDHJEM KOMMUNE REG. NR. 3"~ -•

KORTBLAD NR. 5033 1: 20000

MATR. NR.: 168 og 169 SOGN: Allinge-6andvig ~arkjorder

AREAL 1,5 ha.

EJER Privat.

FREDET Deklaration, l. 20.3.1965 •• •FORMAL: Udlægning som fællesareal for beboere af feriecen-
tret nMadseløkkeTl•

INDHOLD Forbud mod anbringelse af installationer og bygnin-
ger, mod camping og parkering.

~.PÅTALERET Fredningsr~~~etfor Bornholms amtsrådskreås, Born-
holms amts fredningsplanudvalg og Nationalmuseet.

REG. NR.: K 22 - 13 (se K 22 - 9)



Deklarationen besæ~es lyst servitutsti på m • 168

, ;'1.

E E K L ARA T-! O N •
l'

Underskrevne ,rki~,kt m.a,a. Gustav Kjølby, Allinge, som.
af matr.nr. 168 og 169 Allipge~S~~vig markjorder, erklærer her

/ ~~( .. rig og efterfølgende ejere af ejendommen, at matr.
" :/ som fællesareal for beboerne af feriecentret IlMadseløkk"; i,lm af
!~~græsmark eller andre afgrøder til landbruget, og at de~Jfken på
,.. ~atr. nr. 168 eller 169 må anbringes installationer ~«r bygninger

af nogen art eller finde camping og parkering sted.

~~"rif;
~,p' <-

~~ .,~ 169 Allinge-Sanlvig .ark~order .ed respektli ~lende servitutter samt st'rst .-ligt lån i

'te)tPling og pantebreve til Bornhol:J8lSpare-og

;Itt' 80.0.~kr. og 150.000 kr.K!)
t,
I'f

Påtaleberettiget med hensyn til den~ dek~ations over~t.l-
:, ~ r (~}l,,~. <

se er Fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskr ,Bornholms am~.
fredningsplanudvalg og Natlonalma ••et.

af de pi eje
" ~,~,

0stift.~nes Kre&1t~ .
Lånek.se, Rtlnner,•.

Allinge, den l7.marts
_ .....Kjølby.

\r~

Godkendes, den l7.martl~~965
FredningsnæTnet for Born-,

l'

ii holms amtsrådskreds.
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§ 14 I
§ 14 II kr. 3,-

kr. 3,-

r.

...,1

Indført i dagbogen for retten
i Rønne, den 20.ma~ts 1965
Lyst.
Tingbog: Bd. I
Akt:Skab ,D Nr. ;81.

F.Asmund.
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03657.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03657.00

Dispensationer i perioden: 03-03-1993



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
.. Dommerkontoret iRønne
Wbamgade 4A, 3700 Rønne.tlf. 53 9501 45

REG. HR. ?:>b57.00
Sag nr. 9 O /1 9 9 2 ,I Modt

Sk aget I
_ 3 MRS.199i- og Naturstyrelsan

4 MRS. 19~3
Den

Ferieland Sandvig K/S
Zahrtmannsvej 67
3700 Rønne.

GENPART til, Skov- og Naturstyr~.~ sen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.
+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opføre
et ca. 46 m2 stort udhus og en ca. 26 m2 stor overdækning over
g~rdsp1ads p~ ejendommen matr. nr. 160 m.fl. Allinge-Sandvig mark-
jorder, beliggende Madse1økke 5. Bebyggelsen ønskes udført medtt ydervægge af sort træbeklædning og med fladt tag beklædt med tag-
pap.

Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 20. marts
1965, hvori bl.a. bestemmes, at bebyggelsens centerbygning skal op-
føres med rødt tegltag.

Ejendommen er 5,6 ha stor og ligger i den vestlige udkant af Me1-
lembyerne og er bebygget med feriehuse med tegltage og en center-
bygning med rødt tegltag.

Da de ansøgte tilbygninger vil fremtræde som sekundære i forhold
til selve centerbygingen, meddeler fredningsnævnet herved dispensa-
tion fra den nævnte deklaration tinglyst den 20. marts 1965 til ud-
førelse af det ansøgte projekt, dog p~ vilkar, at paptaget udføres
med trekantlister.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen,
safremt den ikke er udnyttet inden 3 ~r fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes
for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.

: I L j., ~ 'I
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