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Se også REG. NR.:



REG. NR. 5532.00

INDHOLDSFORTEGNELSE
_ Atgørelse nf 17. mai 1995 (nævn 25/1994) - tilladelse til

opførelse af carpot med redskabsbygning.

Se også REG. NR.:
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MATR. NR.:

AREAL:

~EJER :

FREDET
o

FORMAL:

INDHOLD:

o
.PATALERET
~.

REG. NR.:

ljol ALLINGE - GUDHJEM KOMMUN~EG. Nl 5'5"3.l?1-. V
, ' \

\
\ "

KORTBLAD NR. 5O,,1\€>12 'GZ: NV 1: 20000

l.!': SOGN: Allinge-8andvig Markjorder

\0,9 ha.)

Privat.

Deklaration, l. ,.12.1969.

----Bebyggelsesregulering.

Forbud mod yderligere bebyggelse.
Pligt til at bevare den eksisterende bevoksning.

Fredningsnævnet for Bornholms ~tsrådskreds og
fredningsplanudvalget for Bornhol~s amt.
K. 22 - 19 (se supplerenJe fredning K 22 _ 26)



MATR.NR.:

AREAL

~ EJER

FREDET

-
e

•

•

(

KORTBLAD NR. 5033 1: 20000

a a d1-, 2- og 2- SOGN: Allinge-Sandvig markjorder

(2,0 ha.)

Privat.

Deklaration, l. l4.4.l97~
o

FORMAL: Fredning af ejendommen, således at ændringer i den
bestående tilstand ikke må finde sted.

INDHOLD: Forbud mod yderligere bebyggelse og fældning af træ-
er.
Pligt til vedligebol~elsa af beplantning.

o

·ePATALERET
l

Fre~~ingsnævnetfor Borr.holms amtsrådskreds og fred-
ningsplanudvalget for 30rnhol~s amt.

REG. NR.: K 22 - 2~ (supplerende fredning til K 22 - 19)
.#



f t,

&.stilling ..
formular

D

Mtr. nr., ejerlav, sogn: la g q J"; Stempel: .fri kr.
969 København kvarter) •

eller (i de sønderjydske lands. All1.nge-
dele) bd. og bl. i tingbogen, Sandvig køb- REG. NR.
art. nr., ejerlav, sogn. t d k

S a s mar -
.~ade og hus nr.: jorder .'

Akt: Skab /2r.2/r
, / (udfyldes l~kontorel)

Ir/>t.,o(1,4
5S~~"'r}bOpæl:Hotel Ham-

'"fd.~tors • • . •• All'mersø, l.n-

øre

Anmelder:

.... _ ..... _ ...... 1. ,.

D E K L A R A T ION •

Underskrevne hotelejer Magnus Jørgensen Kjær,hotel
Hammersø,Sandvigsom ejer af matr.nr.1 a og matr.nr. 1 c
under Allinge-Sandvig købstads markjorder,bestemmer he~-
ved fo~ mig og efterfølgende p.jprp af ovennævnte matr.
nr. ,at der pålægges disse følgende servitutter:

l.

Ejendommene matr.nr.1 a og 1 c,Allinge-Sandvig købstads
markjorder må ikke yderligere bebygges,

2.

den Då ejendommen matr.nr. 1 c slørende bevoksning skal
stedse bevares.

~.
Disse bestemmelser tinglyses nå ejendommene matr.nr.

1 a og matr.nr. 1 c,Allinge-Sanvig købstads markjorder,
idet der med hensyn til pantehæftelser,servitutter Og andre
byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.Påtale-
berettiget med hensyn til ovennævnte .forpligtelser er
fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds samt fred-
ningsplanudvalget for Bornholms amt.

D.t.Rønne,den 27.november 1969
(sign.)

m.Højer.
Til vitterlighed:
F.Asmund
Dommer
Rønne. Begæres ••••

Jensen & Kjeldskoy AfS, Københayn
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tinglyst på matr.nr.1 a,Allinge-SandVig købstads mark-
jorder,idet den parcel nr.2 af 1 o,som deklarartionen vedrø-
rer,i~1968 er udstykket fra matr.nr. 1 o og sammenlagt med

matr.nr.1 a.

i PS:5,l' . .,;; den 03. 12. i,.;

Lys'. ~.,.... /,.. c4U.. 1.....,t .., u4+.
T;~gbog: Bd. ~.:l
Akt:Skab 8 N!"~ J;/ tj

F.' Asmund

t,
,
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~st:iHingi"
ormulu

eller (I de sonderJYdske land,·
dele) bd. og bI. i tlllgbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

i\..Llillge -Sandvig
li.:ol1sLnL1smark-
jorder

IC - -?..t. .~ltP
REG. NR. s-s-3~ 4

Gade og hus nr.: AnmelJer:

13orllilo.lJlls :\1'kit cl, t:-
op: Jnp;ell'j o1'kon1.o1'
~11\('(I(·y.~I·d·{I,;"·).;(·1l 1(,
J '/ou HljlJfI c

n'} 3"(:., ~ , .)

f . : :

DEKLARATION.

Underskrevne hotelej er Nagnus Jorgensen Kjær, ho te]. lIanullerso, Sanlh'ig,
som ejer af matr.nro la, Ic, 2.:< og 2d under Allinge-SalldYig kobstads
markjorder, bestemmer herved ~or mig og e:fter~olgellde ejel'c a~ oven-
uLcvnte matr .ur., a t der pålLCg,ges di sse .folgende supplcrende serv i 1-U t-
ter til den, de]{ 3.12.G9 tingJ.yste clekJ.aratioll Oll! cjelldo];llllCllS !)cbyggel
se, i anledJl.ing af et krav stil.le·t af .frecLniugsplmwdvalge t i'or Born-
holms amt den 23.2.72 for yderligere ucbyggelse. n~ ejendollllllcH:

1. Yderligere bebyggelse udover deu l1.;:cvntemil ild.;:e ~illdc sted, herull-
der ombygninger" hvorved det udnyttede etageareal I'or'oges.

2. Inden l år fra godkendelsens dato skal der udfores beplantning pi.l
arealet mellem Langebjergvej og IIallllllershusvej, bcsttlcnde af' bl.ao

enebærbuske og birketræer, og på ejellcIoJlllUelliovrigt, al t efter an-
visning af statens tilsyn mod de private sl\:ovo og .rre<1.llingsplu]~aj-
valget, og at denne beplautning stedse vedligchold~so

J. Ejendonunen frede s, sål ede s nt ændringer, udover formUlLCvnto be stem-
melser, i den. bestående tilstand, bortset .fra vedligeholdelse nf'
den eksisterende beplantning, ikke me\ find c stedo

lJ.. De på ejendommen voksende trL"cer må ikh:.e fældes, uden .forud indhen-
tet tilladelse fra statens tilsyn Illed de private skove og f'rednings
planudvalget , der herefter kan ~orlange nye træer p.lante t og vedlig
holdt.

Disse bestellllllelse~c i i.nglyses pil. ejendollunene matr .IU·. J,a, l~, 2a og 2~
Allinge-Sandv_l.{[ I;:.e>l);,"nds markj order, :i.det der med hensyn til pant eh<:e..f-
telser, servituLll'l' og andre byrder henvises til ejendollunens blad i
tingbogen. P~1.talebere ttiget Jlled hens)'n til ovennævnte f'orpligtelser er
fredJlingsnævne t for Bornholms amtsr&dskrecls salllt f'reclningsplunuch-al get
for Bornholms amt.

Sandvig, den 1=--,1+.'"]":'"

Som ejer af matr.nr. l!:, l~, 2a og 2d, Allinge-Sandvig kobstads lIl<1rk-
jorder

/'
.'

Kjær
,/

Nagl1.us
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Akt: Skab nr.
(udfylda •• f domma,kontol"lt)
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05532.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05532.01

Dispensationer i perioden: 26-07-1988 - 17-12-2002
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne .

Damgade 'lA, 3700 Rønne, til. 03 95 Ol 'IS

REG.Nl C 55 3'2.. O \ O
Modtaget.

Skov. og Naturstyrelsen

2 ? JULI 1988

Sag nr. 109/1988

Den

2 6 JULI'988
Landinspektør

Nansensgade 5

3740 Svaneke.

Jørgen Gulstad ,---

GENPART tit, Sk o v - o g Na t u r s t y r e l s e n

til under,.tning,
D. h. t. Der .. lIkr. af
J. nr.

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til s k e l f o r a n d r i n g me 11 e m

ejendommene matr. nr. 2 ~ og 369 du Allinge-Sandvig markjorder •

Ved skel forandringen overføres en 57 m2 stor, ca. 1,3 m bred

strimmel fra 2 a til 369 du. Arealet agtes anvendt til have.

Det fremgår af sagen. at den pågældende del af ejendommen ligger inden for en afstand

af 300 m fra skov, 150 m fra sø, og' at der på matr. nr. 2 ~ den

14. april 1972 er tinglyst en deklaration indeholdende bebyggel-

sesregulerende bestemmelser samt bestemmelser om beplanting og om,

at der ikke må ske ændringer i ejendommens nuværende tilstand.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-

net intet har at indvende mod skel forandringen.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen. såfremt den ikke er udnyttet

inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 o g 34 indbringes for Overfred-

ningsnævnet. Slotsmarken IS, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet. Bornholms amtsråd. Dan-

marks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettige-

de. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke

udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på. at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-

digheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Sko~- og Naturstyrelsen. Bornholms amtskommu-

ne, Danmarks Naturfredningsforening o g A11 i n g e - Gu d h j e m k o mmu n e •

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 95 01 45

•
I

•
•

REG.NR. O
Sag nr. 4 7/ l 98 9

Den 1 9 JULI 1989

Nina I<jær
Hammershusvej 81
3770 Allinge.

GENPAftTtI, Skov~ og..
til underr.tnfnø. :
D. h. t. Der.. Ikr. fif
J. nr.

+ bilag.

Modtaget'
Skov- og Nabrstyrelsen

2 O JULI 1989

Naturstyrelsen

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejen-
dommen matr. nr. 2 ~ Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Ham-
mershusvej 81, tilhørende Mogens Kjær, at opføre en 25 m2 stor
udestue.

Det fremgår af sagen, at ejendommen, der er bebygget med et ca.
100 m2 stort enfamilieshus samt en ca. 44 m2 stor carport med
redskabsrum, er beliggende i sommerhusområde i den vestlige ud-
kant af Sandvig inden for en afstand af 150 m fra Hammersø og 300
m fra skov, ligesom ejendommen er omfattet af en fredningsdeklara-
tion, tinglyst den 14. april 1972 med fredningsnævnet som påtale-
berettiget. I deklarationen er bl.a. bestemt, at yderligere be-
byggelse ikke må finde sted. Deklarationen blev oprettet som et
vilkår for tilladelse efter by- og landzoneloven og naturfred-
ningsloven til opførelse af to hver 410 m2 store anneksbygninger,
som ikke er blevet opført. Tilladelserne er nu bortfaldet som for-
ældede.

I medfør af naturfredningslovens § 47, § 47 a og § 34 meddeler
nævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i
overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse. Der er
herved bl.a. lagt vægt på, at der mellem bygningen og søen fører
en offentlig vej og er opført et hotel.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 og § 34 indbringes
for Over fredningsnævnet , Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Allinge-Gudhjem kommune samt nedennævnte skovejere.

~",@...u.--• _/,,~lr,,",~
I :1.~ ,/ ~., '...



Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede. En tilladelse mA ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes pA, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Allin-
ge-Gudhjem kommune og Mogens Kjær samt til Bornholms Statsskov-
distrikt og Arne Kofoed som ejere af en del af den tilgrænsende
skov.I

lorentzen

•
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
_ Dommerkontoret i Rønne
W>amgade 4A. 3700 Rønne. tlf. 53 9501 45

REG. NR. 5 S ?> 2. c O \
Sag nr. 1/1991

Den 25 HItS. 1991

Nina Kjær
Hammershusvej 81
Sandvig
3770 Allinge.

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

• Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om fredningsnævnets tilladelse
til at inddrage en 70 m2 stor eksisterende balkon på Hotel Hammersø,
matr. nr. l-a Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Hammershusvej 86,
til restaurationsformål.•
Balkonen ligger på 1. sal i hotellets vestfacade mod Hammersø. Efter
det-oplyste agtes der isat et vinduesparti med blændfri ruder i alumi-
niumsrammer i balkonens yderkant, men indenfor det eksisterende ræk-
værk.

•
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af bestemmelserne i
naturfredningslovens § 47 a om søbyggelinie og § 47 om skovbyggelinie,
samt af deklarationer lyst den 3." december 1969 og 14. april 1972,
hvori henholdsvis er bestemt, at ejendommen ikke yderligere må bebyg-
ges, og at der ikke må finde ombygninger sted, hvorved det udnyttede
etageareal forøges.

• Det fremgår endvidere, at fredningsnævnet i en tidligere sag om udbyg-
ning af det eksisterende anneks tilkendegav, at tilladelse til yderli-
gere tilbygning ikke kunne forventes meddelt.

Efter omstændighederne meddeler fredningsnænet herved dispensation fra
bestemmelserne i naturfredningslovens § 47 og § 47 a og de nævnte de-
klarationer tinglyst henholdsvis den 3. december 1969 og den 14. april
1972 til den ansøgte bebyggelse på vilkår, at de isatte vinduespartier
får blændfri ruder. Tilladelse til yderligere udbygning af hotellet i
strid med deklarationerne kan herefter ik~e forventes meddelt.

_iljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ ~ " , to- C:> ~ C!> \

Akt. nr. 121



Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, sAfremt den
ikke er udnytte~ 1~~Jn~'5 Ar fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hør~holm, af Miljøministeriet,
80rnholms amtsråd, Danmarks Naturfrednin~~f~r~ning og Allinge-Gudhjem

t: l '.,kommune. '. " •~ • l " (

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem
kommune.

Lorentzen

I



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
\a'0mmerkontoret i Rønne
.amgade 4A . 3700 Rønne

Telefon56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Sag nr. 25/1994
Den 1 7 MAJ 1995

Ellen og Kai Hjort Ipsen
Cæciliavej 72
25JJ Valby.

GENPAATtiJ, 5'Kov'- uCi NÆ TU,e)7YRc7.-[Ery'
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

Ved skrivelse af 10. november 1994 meddelte fredningsnævnet til-
ladelse til at opføre en 21 m2 stor carport med redskabsbygning
på Deres 805 m2 store ejendom matr. nr. 46-e Al~inge-Sandvig
markjorder, beliggende Markvejen 33.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration lyst den 4.
maj 1972, der bl.a. indeholder bestemmelser om bebyggelsens ud-
formning, farvevalg, tagdækning m.v. Bestemmelser om et 5 m
bredt beplantningsbælte mod ejendommens vestlige afgrænsning
samt bestemmelse om, at byggeri skal respektere bygningsregle-
ment m.v. Det er vedrørende farvevalget og tagdækningen særligt
bestemt, at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver el-
ler hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding, og at tag-
dækningen skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af ma-
teriale i mørkegrå, rød eller sort farve. Ifølge projektet skul-
le carporten med redskabsbygn:,gen opføres i det sydvestl~ge
hjørne af grunden. Tilladelsen blev meddelt på vilkår, at fred-
ningsdeklarationens bestemmelser om tagdækning og afstandskrav
til skel og beplantningsbælte overholdes. Nævnet bemærkede sær-
ligt, at trykimprægneret træ opfyldte de hensyn, der lå til
grund for fredningsdeklarationens bestemmelser om farvevalg på
bygningssider.

De har nu ansøgt nævnet om tilladelse til at ændre placeringen af
carport m.v., således at denne i stedet placeres i det nordvest-
lige hjørne af grunden.

tt I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af lov om na-

r



turbeskyttelse § 50 stk. 1 tilladelse til at ændre placeringen
af den tidligere godkendte carport med redskabsbygning, der
endnu ikke er opført. Tilladelsen gives iøvrigt på samme vilkår
som den tidligere meddelte tilladelse.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

•
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700
Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En
tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyr~lsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem
kommune.

F. s~nnemann
=>
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Modtaget i
Skov- Ol; ]\7 ytl1'l"[,tyrelsen

l, 9 nE~. 2002

• 17. december 2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. l-a Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Hammerhusvej 86,
Sandvig, at renovere en ældre fløj på Hotel Hammersø. Projektet er nær-
mere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 3. december
1969 tinglyst fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt:

"... Ejendommene matr.nr. l-a og l-c, Allinge-Sandvig købstads markjorder må ikke
yderligere bebygges ... "

Ejendommen er tillige omfattet af en den 14. april 1972 tinglyst frednings-
deklaratin, der bla. fastsætter:

• "... Yderligere bebyggelse udover den nævnte må ikke fmde sted, herunder ombygninger,
hvorved det udnyttede etageareal forøges ... "

Fredningsnævnet har den 25. marts 1991 meddelt tilladelse til at inddrage
en 70 m2 stor eksisterende balkon til restaurationsformål og den 8. januar
1993 tilladelse til at udvide køkkenet med 32 m2 under eksisterende restau-
rant. Fredningsnævnet har samtidig tilkendegivet, at tilladelse til yderlige-
re tilbygning ikke kan forventes meddelt.

Fredningsnævnet har den 9. december 2002 foretaget besigtigelse, hvorun-
der det oplystes, at det i forbindelse med renoveringen af hotellets ældre
fløj påtænkes samtidig enten at fjerne nogle vinduesgesimser eller etablere
vinduesgesimser ved samtlige vinduer på den ældre fløj.

Allinge-Gudhjem kommune og Bornholms Amt har anbefalet projektet.

Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft indsigelser mod projektet.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at samtlige eksisterende
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vinduesgesimser på den ældre fløj bortfjernes, og at den for elevatortårnets
opførelse nødvendige tilbygning opføres i samme materiale og stil, samt
med samme sektionsmål som den eksisterende facadebeklædning på hotel-
lets "nye fløj" i hovedindgangsside mod vej.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

•
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig inte-
resse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen
ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem kommune .

• F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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