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KORTBLAD NR. 5436 118 (2 -::I!I 'Sø 1: 20000

SOGN Poul sker

Privat.

Nævnets kendelse af 11.3.1970.
Overfredningsnævnets kendelse af 8.7.1970.
Fredning af en del af ejendommen for at bevare
arealet i dets naturtilstand. (

Offentligheden har ret til frit at opholde sig på og
bade fra det fredede areal.
Forbud mod bebyggelse, hegning, motorkørsel uden for
off. vej, campering m.v.
Restarealet med sommerhus skal bevares i den beståen-
de tilstand.
Staten har forkøbsret til ejendommen.

Fredningsplanudvalget og fredningsnævnet.

138 - 04 - 36
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

================

År 1970, den 8. juli, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 2081/70 vedrørende fredning af ejendommen matr. nr.
121 ~, m.fl., Poulsker sogn.

I den af fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
den ll. marts 1970 afsagte kendelse hedder det:



-2-

--

.,

I henhold til begæring i skrivelse af l3.november 1968 fra
fredningsplanudvalget for Bornholms amt har nævnet ved bekendt-
gørelse i Statstidende for den l4.juni 1969 rejst sag angående
fredning af den overkirurg A.Zacho,København,tilhørende ejen-
dom,matr.nr.12l ~!,121 ~1, 121 ~ og 121 ~,Poulsker sogn,af
areal ca.7.4 ha.

Ejendommen er pålagt fredningsplanservitut.
Ejeren har i skrivelse af 22.august 1967 ansøgt udvalget om

udstykningstilladelse.Udvalget har da rejst denne sag til gen-
nemførelse af sin planlægning under henvisning til at ejendom-
men udgør et v,ærdifuldt rekreativt område-let tilgængeligt
og i direkte tilknytning til østersøkysten-hvortil tillige
er knyttet særligt store æstetiske fredningsværdier.Endelig
frembyder området en v,ærdifuld adskillelse i den massive bAnd-
prægede sommerhus-byudvikling i kyst zonen fra Dueodde over
Snogebæk til Balka.

På det første møde i nævnet den 25.juni 1969 udsattes sagen
til forhandling om en forligsmæssig ordning mellem ejer og
fredningsmyndigheder.En sådan ordning opnåedes endeligt i
be~yndelsen af 1970 ved en skriftligt udformet deklaration •.

Da nævnet kan tiltr,æde det foran af udvalget anførte om
ejendommens fredningsv,ærdi og da den påtænkte fredning vil ind-
gå so~ led i en mere omfattende fredningso~ing i øststrand-
marken-bl.a.har kulturministeriet opnået bevilling til erhver-
velse af et areal gr.ænsende til det sydlige skel af overkirurg
Zachos ejendom-stadfæster nævnet herved den omtalte forligemæs-
sige fredningsordning,som angår hele den heromhandlede ejen-

eø ' l:tl Q"TTl nhdom,matr.nr.121 --,121 1iil-,121~= og 121 --,Poulsker sogn
og går ud på følgende:
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I.Den del af ejendommen,der på vedhæftede kort er vist med gul
farve fredes, således at bebyggelse,hvorti1 medregnes skure,
kiosker,lysthuse,badehuse og lignende,udstykning og erhvers-
mæssig udnyttelse,ikke må finde sted,og således at det skal
være offentligheden tilladt frit at opholde sig på og bade
fra det fredede area1.Anbringe1se af spil og redskabskasser,
)egn og anden afspærring,anvendelse af transportable radioer
og lignende forbydes.

~'

'-(~e
Motorkørsel uden for offentlig vej eller offentlig parkerings-
plads,campering,te1tslagning,henkasten af affald og brug af
ild af enhver slags må ikke ,finde sted.Motorkørsel ad den til
huset eksisterende og den på deklarationskortet viste adgangs-
vej skal dog væTe tilåådt i det for beboerne og disses gæster
på ejendommen nødvendige omfang.

'''I

Arealet skal bevares i sin nuværende tilstand(blandet skov,
lyng-og kratbevoksning).Pligten til at udføre og bekoste de
herved nødvendiggjorte arbejder(fjernelse af uønsket opvækst,
foryngelse af eksisterende bevoksning m.m.)påhviler den til
enhver tid værende ejer af arealet,med mindre ejeren overdra-
ger pligten til de påtaleberettigede,der i så fald uden an-
svar eller bekostning for ejeren kan foretage nævnte rydning.

•
'e'

2.Den del af ejendommen,der på vedhæftede kort er vist mea rød
farve pålægges servitut om,at der ikke må ske ændringer i den
bestående tilstand,udover gen-eller ombygning af det bestående
sommerhus efter tegninger godkendt af fredningsplanudvalget
for Bornholms amt •

•t Arealet må således ikke hegnesog karak~eren af den eksiste-
rende bevoksning på arealet(blandet skov,lyng-og kratbevoks-
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ning) skal stedse bevares.Læhegn i form af levende hegn af
de på stedet naturligt forekommende vækster eller af højst
1.80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i umiddelbar til-
knytning til og inden for lo m fra bebyggelsen og sammen med
denne indesluttende et ubebygget areal på højst 150 m2•

3.Når ejendommen udgår af den nuv,ærende ejers eller dennes hu-
strus eje,skal hele arealet inclusive bygninger tilbydes det
offentlige(staten) ,som med denne deklaration er indrømmet for-
købsret til ejendommen på de for en forkøbsret til fast ejen-
dom normalt gældende betingelser. Ved arealet forstås matr.nr.
121 ~!, 121 11, 121 ~ og 121 ~.

Såfremt det offentlige bliver ejer af ejendommen,ska1 det uan-
set bestemmelserne under pkt.l stå fredningsmyndighederne frit
at bestemme den i rekreativ henseende bedste anvendelse af e-
jendommens areal.

Påtaleret tilkommer fredningsplanudvalget for Bornholms amt
og fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.

Der er mellem udvalg og ejer opnået enighed om at fastsætte
den ejeren tilkommende erstatning: for fredningsindgrebet til
100.000 kr.;hvilket nævnet tiltr.æder.

Panthaveren i ejendommen er indvarslet i sagen,men har ikke
krævet erstatning.

Erstatningsbeløbet forrentes årligt med l pct. over den af
Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto fra kendeIsens dato
at regne.

Denne kendelse vil v,ære at tinglyse på nedennævnte ejendom
med prioritet forud for panteg.æld.
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Erstatningen udredes som neden for bestemt.

T h i b e s t e m m e s

Ejendommen matr.nr.121 eø,121 gI, 121 gm,121 nh,Poulsker
sogn fredes som oven for bestemt.

I erstatning udredes til ejeren,overkirurg A.Zacho,loo.ooo kr.
med renter ,årlig lo pct. fra denne kendeIses dato at regne.

Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Born-
holms amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadkom-
munerefter folketal.

Anke tiloverfredningsnævnet kan ske inden fire uger fra
denne kendeIses forkyndelse.

Poul Jørgensen F.Asmund.

Udskriftens rigtighed bekr.æftes:
Fredninesnævnet for Bornholms amts fredningskreds den 11.3.1970 .
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Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af
Naturfredningslovens § 25.

Da Overfredningsnævnet, som den 5. maj 1970 har afholdt
besigtigelse på den pågældende ejendom, kan tiltræde det i ken-
delsen anførte, vil denne være at stadfæste.

Et kort nr. BO. 106 visende de fredede arealer, ia'lt 7,4 ha,
er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet for Bornholms amts.fre-dningskreds den
ll. marts 1970 afsagte kendelse vedrørende fredning af matr. nr.
121 ~, ffi. fl.,Poulsker sogn, stadfæstes.

I erstatning udbetales overkirurg A. Zacho, København,
V/lrs. Skovgård-Sørensen, Åsen 5, 3770 Nexø, ifølge fuldmagt
100.000 kr. + rente 10% p.a. fra den ll. marts 1970 til betaling
sker.

Erstatningsbeløbet udredes med 3/4 af Statskassen og 1/4
af Bornholms Amtsfond.

Udskriftens rigtighed bekræftes

r"A. a~.?U.j~
B. Andersen

sm•
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Naturfredn'ingskonsulentens kontor
København d. 26-6- 19'10

By: mair nr fll91 mil

I Sogn: Poulsker sogn
'r" 'I Plan nr..Bo 106tt' ",
di

r

I

I,

s

'(L- beliggenhed for
strandbyggeZinie

.Grænse for den for
græsuæksi blottede

strandbred

,østersøen

Ingen ændringer
(5varer til det areal, der
i nævnets kendelse af

l/ mdrts 1910 er betegnet
som værende rødL)

fredes og åbnes.
(svorer til det an:a1, der i
næunet5 kendelse af /I marts
1970 er betegnet som Værende
gult

seruitutsten

1:'1000
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FORHANDLINGSPROTOKOL

for

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds

--------~--------------~
Denll. marts 1970 afsagdes i

sag nr.138/G8

sålydende kendelse:

Cl1 ERET \

0/7

vedrørende fredning af en ejen-
, eødom,matr.nr.121 ,-- m.fl.,Poul-

sker sogn

o~tJ \c, AF
to) / CJ
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