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MATR. NR.:

AREAL

e~EJER:•FREDET

o
FORMAL:

INDHOLD:

o

" PATALERET

REG. NR.:

1.
REPRODUCERET AF

FREDNINGSPLANUDVALGET FOR
BORNHOLMS AMT

med tilladelse CA. 3169) af
Geodætisll Institut

KORTBLAD NR. 5G73 1: 20000'

151~ SOGN: Allinge-Sandvig Markjorder
0,2 ha.

Staten •

Kendelse, l. 24.11.1970.

Fredning og åbning for offentligheden.

Ejendommen overdrages til staten, må ikke udstykkes
og skal bevares i sin nuværende tilstand.
Forbud mod bebyggelse, campering og beplantning.
Ret for fru Henny Moe, iflg. skøde l. 14.1.1961, til
opførelse af hus bortfalder.
ReIL~oldelsespligt påhviler kommunen.

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds,
fredningsplanudvalget for Bornholms amt og fru Henny
Moe i hendes levetid.
K 22 - 20 (se K 22 - 10)
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Bornholmo amts

(i cac 110/70)

,':1'tor' l)(")()r.rin[; af f'rodrdn,';:JplanuclvCllgut ror .Dornholrn~; amt (nkrivoJ:Jo til na'vnot

Clf !7. aU{;1l:1LL'J'/a) har horVcerenilc frr:rlninp:mævn vPrl bc)konriLG'ørelse af 3. september

lSJ70 i f;L;:tbLi.dl·nde oC; dl) lob,lo daG'bl<1.cierojst fredninr':GGar; Ll.ng,Owmleen frAdninG's-

ordning ver! rorondo hc:lc matr. nr. 1')1 a ::1f All inr;o-f3n.nclvi{; købstadG markjorder til-

hC1rfJnde fru JIenny MaG i følr~e :J1,øde lYDt clen ?a. oktober 1967, ofLlcdes at ojendormnen

i r()rbindcL~o m(~den c'ldan ordnlnc(' ovcrrlraf~en til etaten.

~'i1 []tøttc for frednjn{,;npil:lt<J.nclen har udVtllc:ct anført, n.t ejendommen, hvin <J.rcal
')

ud,~or 2.101 m", udGor et {,,"'mekeubohy,";r,:ct let t.ilr.;mn.'~e1i{;t kY:Jtomr:J.rJe i direkto til-e JUlyLJdnr,o til k-Y:1ten (hcli{~{:enrJc mellr:m l·bter:::øon ar'; kY;lLvo,jon rnollC'm AllinGe 0['; fL1nd-

vjr,- umHIJoJbart ver] ~.1'yrh1jdenaf [;andvig købntad). Hertil kommer, ::lt ejerinclen fru Noe,

efler hvin lwnvc;nrlol:,wr til udval,,,:ot :Ja,c;C:T!er begæret rejot, lnr la{It stor væ.a,-tpJ., at

uur1il;ton fra eJe IJCnrle li,(J'clerJe~J tilhørende ejC'ndornrne m:l.tr. nr. 152 b, 152 c, 3G4 a,

3Gt1 1J 0(\' 3(;4 cc Allin{\'c'-:J,1I1dvhi køb:; L;:tclomarkJorder (beli'''.Gonde landVfJrko nævnte kyst-

vej ovenfor ln<1tr. nr. 151 a) bovn.rco, u;wnet at Hl<J.tr. nr. 151 a li{j{;er i et område,

:\ (]rJr' i roJ{'C lly{~njrl{~GvC'di.:l'{~tC:T!for Allingo-3an(lvif; er uclltlr,ot til bolif,'bebYGf;else.
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I tneJfør af naturfrednin{inloveno ~ 19 afot~s matr. nr. 151 a Allinrre-S::1ndvig køb-

septemher 1970 at re{;ne, således at eventu-

til he L<J.linr,-efter dette tidspunkt, udredes
\
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~, S'i{;r~nhar VJ~roj, lJellarJlll et p,l et nmvhsmøde i Allin{':e den 30. ocptember 1970 rJl(~d

lw:1j{,;Ljw~1:Jl'. ]1;"1 mødet har frcdninr;npl'tnudvalr:et ar; Allin{';e-Guclhjom kommune og DCln-

mark:] Na turfrcdnjnr; VilJrct reprd"GCntorct. l':jorinriC'n, 130rnholrnfJ :untortld OG'kul turmini-

Gteriot h<1r været in(iv<J.rr;let til mødet, mon ikko rcpræunntero L. I en pcl. møde t frem-

laGt erklærinG af 19. au,r;uat 1970 har ojerindon tiltr:;dt en fredninG'sordning nom den

neJ cnfar f<J.oLoat te, ocr, de TJ,nvnte mødte reprJ~f.)entantcr hn.r til tråd t en sudan ar<lninp;.

•

I henholcl til det af udvalr;et anførte or,- det pEL nævnte møde paeoerede 0['; boolut-

tedc bestemmes:

,eG tads m::1rkjorder t.i l ,~ta ten fra den 30.
e lle skn.tter or; af{jifter, der forfalder

af staten.

Ejendommen p&læG'~es følr.;ende frodninc:sservitut:

l. Ejendommen må ikke udo tykkes og 8k::11 bevares i sin nuværende tilstand. Så-

ledes m& der på ejendommen ikke:

b) telteo,

a) placeres byr,ninger, skure, campingvogne og lignende,

\'
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c) opstilles m::1ster, skilte og lirrnende,

d) foretages ændringer i terrænet, herunder ændringer forårsaget af parka-

ringsanlæe;,
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u) lJunlJ;/I~l:;; J.ffald UI~ .L.i{;tl()l)iJu,

i') 1'01.'0 L<l~un boplu.n Lnill 13' ellor hn/',nin/j.

Den JlU e j rm<lornrn en v:nrC'nde heplnn tninG' mD. in~cn:J inde overs t iGe en hø jde

<li' l meLor over {jl'undonb o te rram.

2. Ejendommen Glml åbnes, n,lledos at det er offentligheden tilladt frit at

opholde GiG' pL\. det fredeclc areal.

3. En på ejendommen i føl~o skøde lyst 14/1-19Gl om ret for fru Henny Moe til

opførelse af hUG m.m. bortfalder og nflyuen.

4. Nævnet ret ter henvendelrw til Allinr-:o-~],mrivig kommune om ctablerinr: af ren-

holrlcJr::c:J}llil.':t vedrørendn ejenrlommC'n for komrflunen.

Fredninesnmvnet for Bornholms

y;~/(
F. A.omund. \

amts fredningskreds

Efter fru Moon ønr~ke U llæe:r;es der hencle i anlcrln inC- af fredninp,-en en ersta tning

svarende til cjcmdornmcnG Gkyldværdi nemlig et beløb ptL 26.;200 kr. Der pJhviler ikkee
e

ejnnrlomrnen TJ.1.ntohæftoluer.

J~r:'ltntninl~Gbeløbct udredca 0IS forrente8 som noden for. bestemt.

l\1taloret vcdrørondo frcdn inp,-Gbont;emmclGerne ti lkommer frecln Lng::mævnet for Born-

,~, holms a.m LG frodn Ln{;fJkredo, freclnjnr.;npb.nudvalGot for Bornholmo amt oamt fru Henny I"1oe

lf, i. hende:.J 10vctid.
I

r.rhi bes temmeo:

Ejendommen matr. nr. 151 a, Allinge-:Janclvic købstads markjorder afstås til staten

OG umlerfjivc3 .fredning' og ll.bnes for offen Llif,'flcdon i dot ovenfor angivne omfang.

Dor tilkendes fru Henny Hoc Gom ejer af ejondommen i orntatninr; 26.200 kr.

Brstatninr;obeløbot forrontc3 fra den 30. Doptomber 1970 årlig-t mod 1% over den af
eJlmrnarkS NnHan:].] bn.nk faG bo. tte {S"J}ldondediskonto til udbetillinf,'odaf,'en og udreclos med

3/4 af otatskaonon or; 1/4 af Dornholms amLsfond.

Denne kendelGe vil være at tinglyno dolo Dom adkomct for staten, dels som sorvitut-

"_stiftende mod honayn til froclninr,-flbon tomtllelserne p,l mn.tr. nr. 151 a, Allinr.;e-S:.tndvig

købnto..c1s m:lrkjordor mod rcnpekt for dokumont lyot 29/10-1934 om bym~elinie i henhold

til lov nr. 275 af 28/11-1928 således at fornævnte servitut af 14/1-1961 samtidig af-

lyoeo.
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Forannævnte ejc:ndom 01' under AIJ tnge-;]llndv-j!~ lb. 228/J1

1/8 1969

vurdClr't -Vil e,jclldomflvmrcti •••• 00 ••••••••• kr'. ?6.2oo

heraf c;runc1v[l)r'dj ••• " ••• "".". o..... o...... 26.200

Ejendommen, dc;]' hvcrl-:en udgor en lundcjcmdom eller omfatter

nogen dej ar ()n ~lfld[)n, el' ikk~: i mn!,rjklc)Yl noter'flt som de]
af en sarnJet eJenc1or:.
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/ l,. MOrCYl~lOn

I'

I
I,
l!
!
I

II

'I'

e ' 'I

»
., ~

i..


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



