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ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE REG. ~ YII"!

KORTBLAD NR. 5034 og 5134 1 20000

MATR. NR.: ø 34aa SOGN Hovedej erlavet, Olsker34- og

AREAL 25,6 ha.

EJER Privat.

FREDET Deklaration, L 17.8.1966.• o
FORMAL Landskabsfredning.

INDHOLD Den eksisterende bebyggelse må kun benyttes som
helårsbeboelse.
Forbud mod yderlige~e bebyggelse, bortset fra de
for skovdriften nødvendige bygninger.

Fredningsnævnet for Bornholms ~tsrådskreds.
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S c h o u y< lc.+>,,,;cer herved r;du ejøw ....orl "!'3tr. nr. ~4 ,.!, Olsker BOo'U'

~.lgend. t'estelWllelse med gyJa1.;hea f'JL' rlli~ Og 5flnere ejer af' eJøn-

donnoD'
l et.nlerJnln.,.af', at d'9r Meul1elt '..i.~ t111a~.else til .P~ n~vnt.

min ejendom at 0Vf'ore Je for l:oLoelse o~ a!:ovarif't ...ødvew::ib'e ;Jy.,;,nin ..

cer, b.li~gend. på den IIfdli;e, Hkvvlø~ø dal af' ejenaomroen, Lestemme.,
at narvnte bet.Jygp,el". ;~U.I ot.. .>t:lnytt es 110m :~el;,r.Le~oelse, og at der

bortset I'ra nodven.iige sl<.ovurif'toJy.,ninger ikke må opf'"ras yderlicere

bebycgel.e på ejen.dorur.en. JtJ8ten:te!.:;fIm t;<>i!loer tilliGe (Hm under ud-

atykninC verende ('el af' ~jel'1dornmen.
Påtaleretten tilkoøuner t'rednin(jsna:vnet f'ur ltonaholma .. t.

r.1d. kreds.
~oranst~ende ~esteMnelse vil v~re at tinglyse aom .erv1tut-

at11'tende pi M.tr~ nr. Jh .!, Ol.ker ao~, af hartkorn l td. O .kp.
, ~dk. l! alb., idet der med hen.yn til hæftolser o~ andre byrd.r
benvl••• til tlngbo$en.

R • n n e. cen 2. al.~8t l?b6.



~

§ 12 kr. 10.00
§ 141 4,00
§ 142 3,00
Kr. 17.00

Indført i dagbogen for retten i Rønne. den 17.08-b6.

Lyet.
Tingbogen: Bd. I
Akt: Skab P Nr. 135

F. Asmund / V.B.

Forelagt og godkendt 7/9 1966
Bygningsinspektoratet.
J. K1indt Jensen.
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Afgørelser - Reg. nr.: 04119.00

Dispensationer i perioden: 26-11-1985 - 25-10-1991



Fredningsnævnet,
for

Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i RønDe

DImgide 4A, noo Rønnt. tlf. (03) 95 014)

Til fredningsregisteret
til orientering f, /

//Z -,/,j- DeD

~

REG. NR. Y Ilj
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Sig nr.

26 NOV. 1985

Hr. Steen F. ~ueg
Lynggårdsvej 11
3770 Allinge.

L.V~ 4; (L~6
9./'1 -c8<:,-
PAJ I

G~NPARTtR. Fredningsstyrelsen
til ur L; ,retnIng.

D. h. t. Ueres skr. af
;. n.-.
+ 4 bilag.

Modtaget r frednrngsstYrelsen

2 7 NOV. 1985

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 34 ~ og 34 !! Olsker at opføre en ca. 29 m2
stor tilbygning til et eksisterende enfamilieshus. Tilbygningen ag-
tes i lighed med den eksisterende bygning udført som bjælkehus med
250 sadeltag belagt med græstørv eller sten.

Det fremgår af s@8en, at ejendommen er beliggende inden for
en afstand af 300 m fra skov og omfattet af en !redningsdeklaration,
tinglyst den 17. august 1966, hvori er bestemt, at der ikke må opfø-
res yderligere bebyggelse på ejendommen, som kun må benyttes til
helårsbeboelse, bortset fra nødvendige skovdriftsbygninger.

Den 8. november 1979 gav fredningsnævnet tilladelse til at
opføre en bygning af tilsvarende størrelse og materialer, som den
nu ansøgte, men efter naturfredningslovens § 64 a er tilladelsen
bortfaldet, da den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

I medfør af naturfredningslovens ~ 47 stk. l og § 34 stk. l
meddeler fredningsnævnet herved tilladelse til udførelse af det fo-
relagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og be-
skrivelse.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, så-
fremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse •

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 og § 34 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af
Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening,
Allinge-Gudhjem kommune samt nedennævnte skovejere.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves
tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet~



e·

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
BOrnholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Allinge-
Gudhjem kommune samt til Kaj Gnistrup, Alsav Skovdrift ApS og Poul
Ipsen som ejere af en del af den tilgrænsende skov.

Lorentzen



Allinge.
GudhJ.... kommune

BYGNINGSINSPEKTORATET

"-Ii11'0

Stovlekten 4. Tejn. 3770 Allinge. Tlf. (03)980600·
Kontortid degllg kl. 11.30-13 umt torMeg kl. ,. -17 .30
Ierdeg luldtet

Dera ftf. 101/1979 Vonjoum.ør. 02.00.01GOl - OS-34-aa Dato 09.10.1985

Fredningsnævnet for Bornholms amts
Fredningskreds
Damgade 4 A
3700 RØnne

Vedrørende:

-Ansøgning om byggetilladelse.

• Idet man hoslagt rremsender sag
ha Steen F. Hueg, Lynggårdsvej 11, 3770 Allinge

om tilladelse til pi ejendommen

Øl >lue

matr. ør. 34-Ø og 34-aa l ejerlav Hovedejerlavet, Olsker
pc. af matr. ør.

beliggende Lynggårdsvej 11

tilhømlde steen F. Bueg

at opfØre en ca. 29 m2 stor tilbygning til eksisterende enfamiliehus

I skal man anmode om en udtalelse., idet ejendommen bI. .a. er omfattet af naturfredningslovens
skovbyggelinie.

Med nærværende ansøgning Ønskes tidligere sag, jfr. fredningsnævnets skrivelse
af 08.11.1979, j.nr. 101/1979 genoptaget, idet det dengang tilladte byggearbejde
ikke er udført.

Amtsrådets fredningssekretariat er herfra underrettet om foranstående.

Dato:

• i./cdUt
bygnin mspektøf fI,:
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Fredningsnævnet
for

'(," Bornholms amts fredningskreds
41

• Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 95 01 45

Sag nr. 88/1991

Den 2 5 OKT. 1991

Steen Hueg
Lynggårdsvej 11
3770 Allinge.

GENPART til, S kov- og Naturst yrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejen-
dom matr. nr. 34-ø m.fl. Olsker, beliggende Lynggårdsv~j 11, at opføre
en 20 m2 stor carport som tilbygning til den eksisterende beboelse.
Carporten agtes udført i træ med tagplader af mørk jordfarve.

Det fremgår af sagen, at den pågældende del af ejendommen ligger inden
for en afstand af 300 m fra skov samt er omfattet af en den 17. august
1966 tinglyst deklaration, der bl.a. indeholder bestemmelse om, at der
ikke må opføres yderligere bebyggelse bortset fra nødvendige skov-
driftsbygninger.

Ved skrivelse af 8. november 1979 meddelte fredningsnævnet tilladelse
til opførelse af en ca. 29 m2 stor tilbygning, hvilken tilladelse i-
midlertid ikke blev udnyttet. Fredningsnævnet meddelte senere ved
skrivelse af 26. november 1985 tilladelse til opførelse af en tilbyg-
ning af tilsvarende størrelse, hvilket tilbygning er opført.

I medfør af naturfredningslovens § 34 og § 47 meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse
med den indsendte tegning og beskrivelse.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt den
ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 og § 58 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Al-
linge-Gudhjem kommune samt nedennævnte skovejere.

Akt N. 5'
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