
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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OVERFREDNINGSNiEVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1964, den 3. februar, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
tilOverfredningsnævnets kendelse af lo. oktober 1936 vedrørende
fredning af arealer af matr.nr. 136~, 136~, 136~ og 136g af Gud-
hjem. Ved den nævnte kendelse pålægges der den del af de nævnte
parceller, der er beliggende mellem havet og det over parcellerne
løbende stengærde, på den vestlige del af parcel matr.nr. 136a
dog kun til en nærmere fastsat grænse fra "Aasen" til et punkt i
skellet til matr.nr. 1360, 13 meter nord for Gtengærdet, forskellige

~' rådighe dsindskrænkninger , og almenheden er berettiget til færdsel
og ophold på de fredede arealer, dog at ejerene er berettigede til
at forbyde færdsel og ophold på den del af arealerne, der ligger

~.••
indenfor lo meter fra stengærdet .

Ved skrivelse af l. august 1962 har den nuværende ejer
af matr.nr. 136Q, sceneinstruktør John Price, andragendet om, at
den over hans ejendom gående fredningsgrænse må blive ændret, så-
ledes at grænsen fra et knæk~unkt på stengærdet ca. ll~ meter fra
østskellet fortsætter i lige linie til det punkt, hvor frednings-
grænsen over den på deklarationskortet fra 1936 viste vestlige par-
cel af matr.nr. 136a, nu betegnet som matr.nr. 136~, møder vest-
skellet til matr.nr. 136Q, 13 meter nord for stengærdet, hvorved
en mindre trekant udgår af fredningen.

Naturfredningsnævnet for Bornholms amt og fredningsplan-



-2-
",., udvalget for Bor~holms amt har anbefalet andragendet.

Det fremgår af fredningssagen, at fredningsgrænsen efter
den oprindelige påstand skulle have fulgt stengærdet også over den
vestlige parcel af matr.nr. l36a, men som ovenfor nævnt ved ken-
delsen blev forlagt til en linie nord for den på parcellen væren-
de bebyggelse. Grænsen over dGn tilstødende parcel 136~ har der-
ved fået et unaturligt forløb. Da Overfredningsnævnet finder, at

~ " den i andragendet foreslåede ændring af fredningsgrænsen under
hensyn hertil må anses for hensigtsmæssig, har Overfredningsnævnet

II vedtaget at imødekomme andragendet. Den i kendelsen fastsatte græn-
se lo meter fra stengærdet, indenfor hvilken ejeren af ejendommen
er berettiget til at forbyde offentlig færdsel og ophold bortfalder
for såvidt angår den del af grænsen, der skærer ind over det areal,
hvorpå fredningen nu ophæves, men bibeholdes iøvrigt uændret som
fastlagt i den tidligere kendelse, således at nærværende tillægs-,..
kendelse ingen ændring medfører med hensyn til offentlighedens
adgang.

Et kort nr. BO. 103 visende det fredede område med den
ændrede fredningsgrænse er vedhæftet nærværende tillægskendelse.

T h i b e s t e m m e s:
Den ved Overfredningsnævnets kendelse den lo. oktober

1936 vedrørende fredning af arealer af matr.nr. 136~, 136~, 136~
og 136~ af Gudhjem dragne fredningsgrænso over matr.nr. 1360 æn-
dres som foran anført.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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MATR. NR.:

AREAL:

e EJER:

.. FREDET:
e o

FORMAL:

INDHOLD:

REG. NR.:

ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE RIG. HR. s/ t
I ' , I.~ __ • 111 _~ ._ • .1 I I i .... 1••• __ _ ... _. I I _. ._. I. • "jO wI .. -'W--..... .. .--u,--. ..I ... .,.........

,,.

'"

\. \
\ .. \

'.
"-

\

1: 200005135

13~, ~, ~ og o
(og parceller heraf)

4,5 ha.

SOGN: Gudhjem og Melsted fisker-
lejer, Gudbjem sogn

Private •

Fredningsnævnets kendelse, l. 2.5.1936.
Overfredningsnævnets kendelse, l. 29.10.1936.
Overfredningsnævnets tillægskendelse af 3.2.1964, (13~).
Fredning af ejendommenes klippepartier for at bevare
deres skønhed og ejendommelighed.
Fri adgang for offentligheden til færdsel til fods,ophold og badning fra klipperne.
Forbud mod opdyrkning, beplantning, bebyggelse, telt-
slagning og sprængning af sten og klipper.
Ejeren af 13~ kan forbyde offentligheden adgang til
lII'1øllersBadekar".
Ejeren af l36~ kan forbyde offentligheden at bade fra
en indskæring i ky'sten.

Fredningsnævnet for Bornholms amt.

139 - 03 - 7
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OVERPREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL •---------------.-------.--.---------------
Aar 19,6 den 10.Oktober afsagde overtrednlngsnewnet

pea Grundlsg ef skriftlig og mundtlige Voterlng følgende
K e n d e l s e

i sagen Nr. 248/19,6 vedrørende Fredning af Arealer af Matr.Nr.
1,6~. l,6a. 1,62 og 1}6& sf Gudhjem •

Den ef Fredningsnewnet for Bornholms Amtsrsadskreds
den 28.April 1936 afsagte Kendelse er forelegt overfrednlngsnæwnet 1

Medfør af Naturfredningslovens § 16. hvorhos Kendelsen er indanket
ef Ejeren af Matr.Nr. 136!. Vognmand. P.MØller.

Overfredningsnævnet har den 29.september besigtiget det
fredede, Omraade og har herunder forhandlet med tornewnte Vognmand
MØller med det Resultat. et han erklærede slg enlg i. at Frednings-
nævnets Kendelss stadfæstes. kun med følgende Ændringer:

at det tillades ham
l) et lade nedlægge en Kloakledning fra de højereliggende
Grunde gennem Slugten pas Arealet mellem Matr.Nr. l56a og Matr.Nr.
1}6a. eventuelt med dertil forn~en Sprængnlng i Kllpperne ud til
Vandet. alt 1 Overensstemmelse med SUndhedsmyndlghedernes nærmere
Be stemme lee og
2) ved Nedgangen til det saakaldte Badekar at lede anbrin@
Porbud lmod almindelig Adgang til dette enten ved P8ameling' paa
Klippen eller ved et mindre Skilt i sn Højde af ikke over l Meter
fra Grunden.

T h 1 b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet fo.r Bornholms Amtsreadskreds

den 28.April d.A. afsagte Kendelse stedfæstes med de forenførte Æh-
ringer.

P.O.v.

Fredrik VPetersen.
(slgn. )
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af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for '"

Bornholms Amtsraadskreds.

Aar 1936 den 28.April blev i 1 AI.

Sagen angaaende Fredning:af Arealet melle
"Aasen~ og "Jernkaas" 1 Gudhjem.

afsagt saalydende " l'." ,l

K e n d e 1 s e :

Fra Turistforeningen for Gudhjem og Omegn .har Naturfreqningsnævn
modtaget Anmodni~g om at træffe Fredningsbestemmelser med Hensyn til
det Areal af Ejendommene Matr.Nr.136a, 136n og 136~ af Gudhjem, der
strækker sig langs østersøen fra det tidligere fredede Klippeparti
"Aasen", Matr.Nr.136k af Gudhjem, til Ejendommen Matr.Nr.136g, og Bom
skraaner op mod et Stengærde, der danner Arealets Grænse pas Landside
Turistforeningen har derhos stillet et Beløb af 1500 Kr., til Disposi-
tion til Brug ved Fredningens Gennemførelse. ! •'. .~:. ...

Naturfredningskomiteen for Bornholm har overfor,Nævnet udtalt, a
den finder Fredning af Arealet paakrævet, samt at ogsaa den Del af de

t~····,,:,~ tilgrænsende Ejendom Matr. Nr.136g, der ligger mellem. IiIavetog det Ste,r ~'1gærde, der strækker sig over denne Ejendom 1 Fortsæt,telee af Stengærdt
1 .~~ paa førstnævnte Ejendomme, bør medtages under Fredn~ngen.
,= :,; .;~ Nævnet har gentagne Gange, senest ved et 1 Overensstemmelse med
l');':-! Naturfredningslovens § 8 indvarslet Møde, taget de nævnte Arealer,
. -.

der i det væsentlige bestaar af uopdyrket Klippegrund med stærkt
fremtrædende nøgne Klipper, i øjesyn, og Nævnet finder"at,Arealerne,
saavel det af Turistforeningen anførte som den; nævnte Del ,af,Matr.
Nr.136g paa Grund af deres Skønhed og Ejendommelighed"og paa Grund af
deres Beliggenhed umiddelbart ved Gudhjem By, der besøges af et meget
stort Antal Turister, har en saadan Betydning for-Almenheden"at de
bør underkastes Fredningsbestemmelser af nedenpævnte A~t ••,. ,l

Fra Fredningen vil dog være at undtage en Del af d~n um~ddelbart
til "Aasen" grænsende Parcel af Matr.Nr.136a, der -luden at være
udstykket - ved Købekontrakt af 26.April 1921 af"Ejeren',af Matr.
Nr.136a er solgt til Snedkermester Joseph Olsen,_ der Jpaa,ParQellen
har ladet opføre forskellige Bygning~r. Føv denne Paroels Vedkommende



" '

"', "

J ..

,. '...... ,,
vil Fredningsbestemmelser ikke være at tage for den Del, der liggerr
indenfor - syd og vest for - en Linie udgaaende fra "Aasen" , derfra
paa en Strækning af 11 m følgende den fjernest fra Havet liggende
Side af den af Turistforeningen anlagte Sti, derfra i en lige Linie
til det paa Paroellen liggende store Hønsehua'a nordre Hjørne, videre
østen om Hønsehuset ,og Foderhuset og derfra i 'en lige Linie til et
Punkt i Skellet mod Matr.Nr.136Q 13 m fra det foran anførte Steng~~',

De Arealer, der herefter vil være at frede, er af LandinspektØl",.'
.ol

Kofoed, Rønne, indtegnet paa et Kort. ' ,'{
,.j

For disse Arealers Vedkommende vil være at bestemme: 1
,

l. Arealerne skal bevares i deres naturlige Tilstand, de maa ikke opJ
dyrkes ell~r beplantes, de paa Arealerne værende Klipper og Sten maa~

/' 'l'::'
ikke sprænges eller tilintetgøres og Arealerne maa ikke bebyggeStj,~0~
heller ikke med Skure, Kiosker, Lysthuse , Badehuse eller lign. l ,;.,'..,
2. Alle ,og enhver skal være berettiget til at færdes til Fods pa~';. "
Arealerne - ikke alene paa de afstukne Stier - og opholde sig de~ t"~~i;!
samt bade fra Klipperne lange Stranden, de, der færdes og oPholdJJ?~~~
sig paa Arealerne,. skal dog rette sig efter de af de respektive' ,1,
Ejere" ti1 enhver Tid givne Anordninger, sigtende' ti1 at bevare ,1lO"1
Orden og Husfred. Ejerne skal derhos være berettigede til at forbyd.~

:--_.,,\Færdsel 'over eller Ophold paa den De-l'af Area1erne,' der ligger " ~,;",:~
indenfor 10 m fra Stengærdet. For at kunne gennemføre' aaadant FO~~(rrt
bud skal Ejerne være berettiget til at indhegne denne' Del af Are~Jji!
lerne. Hegnene maa kun bestaa af levende Hegn eller Kampeatens- t;, ~~;

, t .'.,..,l' *
gærder og Hegnenes Højde maa ikke overstige l m', dersom Ejerne ~,'tit,;~'

, I \rg~~\~ikke holder levende Hegn nede pas denne Højde, skal'Thristfor- ,jl~J~
t;~;;'~~~~~

eningen· være berettiget til at klippe dem ned 'til d'enne Højde palLij?~~
lJ~..f.;~;;n~

. I :f~i."ftl~~t"~Ejerena Bekostning. Denne Del af Arealerne skal det derhos være \"[;i~~1
,..::.;I

tilladt at beplante med Blomster og andre lave Vækster, men'bortset
herfrs,skal Post l ogsaa være gældende for denne Dele'Vedkommende.

·3. Teltslagning og Baaltænding paa Arealerne skal værel'forbudt alle
andre·end de reppektive Ejere og dem, hvem diSse giver-'Tilladelse'

"dertil. ,r ~' ... '

I .;" \ '4. Der skal stedse være Adgang for Turistforeningen t':tl"atvedlige-
holde'og udbedre den af samme over Arealerne anlagte sti.
5. Paataleret har Fredningsnævnet for Bornholms Amt eller den Institu-
tion, der maatte træde i Stedet for samme.
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Fra disee almindelige Regler skal følgende Undtagelser være
gældende.

Det forbeholdes Ejeren af Matr.Nr.136a at forbyde Almenheden
Adgang til det ved Sprængning i Klipperne dannede saakaldte ~Møllers
Badekar" me'd de dertil førende Trapper, der maa dog iikke i den Anled,
ning finde nogen Afspærring eller Indhegning Sted.

For den ovenfor ommeldte Del af Matr.Nr.136g beåtemmea følgende
Den i Post 2 ommeldte Færdselå~1 og1iOpho~asret 'skål'kun være

gældende forsaavidt angaar den af Turistforeningen anlagte Sti og
den Del af Arealet, der ligger mellem Stien og Havet. Derimod skal
Offentligheden ikke have Adgang til den Del af Arealet, der ligger
mellem Stien og Stengærdet, og denne Del skal Ejerne være berettiget
til at indhegne med levende Hegn. Post l skal derimod være gældende
ogsaa for denne Del af Arealet - dog skal det være 'tilladt at be-
plante Arealet med Blomster og andre lave Vækster. Det er en Selv-
følge, at Posterne 3, 4 og 5 ogsaa skal gælde for derine Del af Areal'
Det skal være tilladt Ejeren af Matr.Nr.136g ved fornøden Sprængning
at danne Mulighed for Badning fra den mindre Indskæring, i Kysten,
som findeå her, og forbyde Almenheden at bade derfra:'

Af de fleste af Lodsejerne er der nedlagt Paastand om meget be-
tydelige Erstatninger for Fredningerne. Disse Paastande vil kun i
meget begrænset Omfang kunne tages til Pølge, idet"det er Nævnets
Opfattelse, at Fredningen ikke medfører Tab eller Ulempe af særlig
stor Betydning for Lodsejerne, og at Værdien af den 'ikke fredede
Del af disses Grunde forøges ved Fredningen.

Nævnet finder, at Erstatning bør udredes saaledea~
For Fredningen paa den Parcel af Matr.Nr.136a'der er solgt til

Snedkermester Joseph Olsen, vil der være at yde 500 Kr. Af Gudh~~m
Sparekasse, der har ydet Olsen Laan, er der nedlagt Paastand om,at
Beløbet udbetales til Sparekassen i Henhold til en' ~f Olsen udstedt
Transport. Skødehaveren paa Grunden, Vognmand P.Møller, GudhØ,m, har

••

I

nedlagt Paastand om, at Erstatningen udbetales'til' ham til Afskriv-
ning paa Købesummen for Parcellen, der udgjorde 3550'Kr., som skul dl

have været betalt med 300 Kr. aarlig, men hvorpaa endnu resterer
2100 Kr. Efter Omstændighederne finder Nævnet det eettest at be-

B213360
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stemme, at Erstatningen 500 Kr. vil være at udbetale til Vognmand
Møller til Afskrivning paa Købesummen for Parcellen.

For Fredningen paa Matr.Nr.136n, der ifølge Skøde af 24.Septbr.
1935 tilhører Fru Josefa Hammelev, Brogaardsvej 4, Gentofte, vil der
være at tillægge denne en Erstatning, stor 400 Kr.

Parcellen Matr.Nr.136~, der er udstykket fra Matr.Nr.136a, er af,
denne Ejendoms Ejer Vognmand P.Møller ved 51uteeddel af 10.August, "l
1935 solgt til Direktør C.J.Kromann, Strandvej 349, Klampenborg.i

I ,,
Denne, der har ladet ubesvaret Nævnets Skrivelse til ham af 23/11 ~91'
hvori han anmodedes om at udtale sig om den paatænkte Fredning, h'~~ ;, ,

skønt lovlig indvarslet til Nævnets Møde, hverken skriftligt eller
mundtligt udtalt sig overfor Nævnet. Derimod har Vognmand P.Møl1er
nedlagt Passtand om, at denne Erstatning, der maatte blive ,ydet :
for Fredning paa nævnte Pa.:.l, maa blive ~dbeta1t ham til Af- j ,\,
!Skrivning paa Købesummen, der endnu ikke er betalt. Nævnet finde~:::,"

I'

I
t

at der for Fredningen paa denne Paroel bør udredes en Erstatning
paa 400 Kr., og at dette Beløb bør betales til Vognmand P.Møl1er ~
til Afskrivning pas Købesummen for Parcellen. !'I

For Fredningen af den ikke solgte Del af Matr.Nr.136a finde':
! I

der at burde ydes en Erstatning, stor 2500 Kr. Gudhjem Sparekass~~
\"der ifølge Pantebrev af 23/11 1933 har 1.Prioritets Panteret i ~ I

Ejendommen for 4000 Kr •• hor nedlagt Paaetand om, at Eretatningt"
udbetales til Sparekassen. Efter de Nævnet foreliggende Oplys- .l( ;~.,:

ninger findes der ikke tilstrækkelig Anledning til at efterkommJ
l "denne Paastand, men Erstatningen vil i sin Helhed være at udbe- \ ;,

tale til Møller.. .
Under Hensyn til de væsentlige Indskrænkninger, der gøres i.' ',:.

\ ""7~Fre~ningen for Matr.Nr.136g's Vedkommende, og til ,den Værdiforøg~l~"
Fr~dningen i sin Helhed maa antages at tilføre denne Ejendom, findes
det, at Fredningen her kan gennemføres uden Erstatningsydeise.

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

,~

I ,
i

. "

De fornævnte Ejendomme i Gudhjem vil være at frede og Erstatning
at udrede alt i Overensstemmelse med det foran anførte. Af det
samlede Erstatningsbeløb udredes 1500 Kr. af Turistforeningen for
Gudhjem og Omegn og Resten udredes med Halvdelen af ~tatskassen og
Halvdelen af den for Købstæder og Landkommuner paa Bornholm fælles
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Amtsfond.
Zeuthen
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Georg Hansen J.O.KofOed.
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Afgørelser - Reg. nr.: 00511.00

Dispensationer i perioden: 10-03-1989 - 03-07-2000



REG. NR. 057/.00,1
Fredningsnævnet

for
, Bornholms amts fredningskredsej Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45

•

"'~O:!~:"':,ctr
Sag nr. l 71/1988 Skov.og I:~,u;-z~'rercen

13MAR. 1989
Den 1 O HRS. 1989

r. :

Allinge-Gudhjem kommune
Skovløkken 4
Tejn
3770 Allinge.

-:t,SKbV- og NaturstyrelsenGENPART ti,
til underretning,
D. h. t. Deres .kr. af
J. nr.
+ bilag.

Ved skrivelse af 25. november 1988 har Allinge-Gudhjem kommunes
tekniske forvaltning ansøgt om fredningsnævnets godkendelse af
et projekt til kloakering af området ved Grevens Dal i Gudhjem.
Ifølge prujektet agtes etableret 3 pumpebrønde med overløbsled-
ninger samt trykledninger og stik. Tilslutning sker til eksiste-
rende havledning ved Sletten Camping. Eneste synlige installati-
oner vil være dækslerne over pumpebrøndene i terrænhøjde.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af fredningsnæv-
nets kendelse tinglyst den 2. maj 1936 og Overfredningsnævnets
kendelse tinglyst den 29. oktober 1936 med tillæg tinglyst den
3. februar 1964. De tinglyste fredningskendelser indeholder blandt
andet bestemmelse om, at arealerne skal bevares i deres naturlige
tilstand, og at klipper og sten ikke må sprænges eller tilintet-
gøres.

I den anledning meddeler fredningsnævnet herved i medfør af na-
turfredningslovens § 34 tilladelse til udførelse af projektet,
idet det forudsættes, at klipper og sten sprænges i mindst mu-
ligt omfang og på betingelse af, at terrænet over ledningsgra-
vene retableres.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for
Over fredningsnævnet , Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømi-
nisteriet, Bornholms amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
~
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pågældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før
udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ik-
ke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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 Naturstyrelsen,
Bornholms amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening .

Gunnar Clausen
fg .



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Bornholmerrejser ApS
V IKirsten Arvidsen
Stadionvej 11
3730 Nexø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 03/07-00
J .nr. 06.11. O1.01-00.011.00007

Ved skrivelse modtaget 15. marts 2000 har Per og Bitten Danig, Virum, klaget over et
påtænkt byggeri på Deres ejendom, matr.nr. 136-0, Gudhjem fiskerleje.

Det fremgår af sagen, at ejendommen måler 3500 m2 og er beliggende søværts Grevens
Dal i Gudhjem. Ca. 1/3 af ejendommen nærmest vejen er byzone og har hidtil været
bebygget med et enfamilieshus, garage og udhus. Resten af ejendommen består af
kystklipper, som sammen med 11 andre ejendomme er fredet ved Overfredningsnævnets
kendelse tinglyst 29. oktober 1936 samt en tillægskendelse af 3. februar 1964. Grænsen
for fredningen følger et gammelt stengærde, som er indtegnet på fredningskortene med
en ifølge Bornholms Amt vis usikkerhed.

Kendelserne bestemmer blandt andet, at de fredede arealer skal bevares i deres naturlige
tilstand. Ejerne er berettigede til at forbyde færdsel over eller ophold på den del af de
fredede arealer, der ligger inden for 10 m fra stengærdet. Fredningsnævnet er
påtaleberettiget.

På ejendommen er der omkring 1935 opført et sommerhus. Der er senere opført
tilbygninger. Således er der i 1970 meddelt byggetilladelse til opførelse af en tilbygning
mod naboejendommen matr.nr. 136-s, Gudhjem fiskerleje, udenfor det fredede areal. I
1985 er der meddelt byggetilladelse til opførelse af en garage, ligeledes uden for det
fredede areal. Der er på et ikke nærmere oplyst tidspunkt, antageligvis i 1980erne,
opført en havestue på bebyggelsens nordøstlige hjørne. Havestuens fundament måler
3x5m, og er i det væsentligste beliggende på det fredede areal. Allinge-Gudhjem
kommune har den 1. marts 2000 meddelt byggetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus
på eksisterende fundament.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 21. juni 2000, hvorunder det kunne
konstateres, at den eksisterende bebyggelse er fjernet til fundamentet, samt at der var
iværksat tiltag til opførelse af en ny ejendom på eksisterende fundament. For såvidt
angår ovennævnte havestue kunne det konstateres, at dennes fundament er delvis
nyopført. Ejerens repræsentant under besigtigelsen, Orla Arvidsen, har hertil oplyst, at
det oprindelige fundament var kassabelt, men at det nye fundament har samme højde
som det oprindelige. Det er dog alene halvt så langt som det oprindelige
havestuefundament. Ejerens repræsentant oplyste yderligere, at havestuedelen af den
kommende bebyggelse i det væsentligste vil få samme udseende og dimensioner som den
nedtagne havestue, dog vil taget ved tagskægget blive knap 50 cm højere end den
hidtidige havestue på grund af isoleringsmæssige hensyn.

Klagerne har oplyst, at de ikke har haft indsigelser mod den oprindelige havestues
udformning og placering.

Bornholms Amt og Allinge-Gudhjem kommune har efter besigtigelsen oplyst for
fredningsnævnet, at der ikke ses at være meddelt tilladelse til opførelse af den
oprindelige havestue.
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Fredningsnævnets kompetence angår udelukkende den del af ejendommen, som er
omfattet af ovennævnte fredningskendelse og tillægskendelse. Når henses til det på
besigtigelsen konstaterede og det i øvrigt under sagen oplyste om det fredede areals
udstrækning, må fredningsnævnet lægge til grund, at de foreliggende nybygningsplaner
alene berører den fredede del af ejendommen med et areal svarende til havestuedelen.
Fredningsnævnet må efter det oplyste tillige lægge til grund, at den på samme areal
hidtidig beliggende havestue er opført uden fornøden tilladelse fra fredningsnævnet,
ligesom der efter det oplyste ej heller har foreligget byggetilladelse hertil. Som følge
heraf og da de på ejendommen lyste fredningsbestemmelser ikke åbner mulighed for at
meddele dispensation til opførelse af varig bebyggelse, må fredningsnævnet meddele, at
en tilladelse til opførelse af byggeri på det fredede areal vil forudsætte en ophævelse
eller ændring af fredningen, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

Fredningsnævnet finder således ikke, at der er mulighed for dispensation til bebyggelse
på det fredede areal af ejendommen, dersom ansøgning måtte blive indgivet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder,Danmarks Naturfredningsforening 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.

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

F. Schønnemann
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