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REPRODUCERET AF
FREDNINGSPt.ANUOVALGET FORG BORNHOLMS AMT

med lllladel~ (.... 3/e9) el
Geodæliak Institut

KORTBLAD NR. 5033 1 20001

36~ SOGN Allinge-Sandvig markjorder

Allinge-Gudhjem kommune.

Deklaration, l. 5.7.1939 •

At bevare udsigten fra den offentlige vej til 0ster-
søen.
Forbud mo~ bebyggelse og rejsning af master; boder
og lignende, hegn og beplantning på et J9 m bredt
areal.

Statsministeriet og'Fredningsnævne~ for Bornholms
Aintsraadskreds.
K 22 - 8



["/nornhOlms Amt.

~

Afsl,rift.

l\'iatr. Nr. 368a Anmelderens l-;avn og Dop""l:

Allinge-Sandvi3 Købst~- Strandfredningskommiasionel

Adr. rorvegade 21111 th.

København K.
ders darlcj orde r •

D B K L A R A T ION

Vi undertegnede Bjere af ~jendommen natr. !Tr. 368a Allingc-

Sand vig Kdbst<.<:;ders l'.urlcj order, JeJclarerer herved for os og ef ter-

følgende Bjere af denne ~Jendom, ut der paa det 19 m brede Areal af

m..vnte l\la tr. Nr. 36801 Allinge-:Jandvi3 KCJbst<.cders rl~url(jorder, G om st ,'l...

ker sig fra den offentliGe Vej og til ~teng~rdet ved Stranden og

som paa det Dd,lari:itionen vedh""ftede Kort er nb.-rrnere an,~ivet UleJ

punkterede 1ini~r og betegnet wed l'aaskriften "Udsigtsbwlte" ingen-

sinde maa dnbrin~es noget som kun hindre eller forringe Udsigten fra

den offentliGe Vej til 0stersøen. Swrli~ bernwrkes, at aer paa dette

Areal ikke ~u~ bebygges eller rejses ~aster, Boder eller Indretninger

af hvad Art ll",vnes b:ln. DBr mau ej heller anbrinc::;es llegn eller 1302-

plantninr-:., udr kb.n V'Are ti l ltiliJer for den fri Udsigt.

[Janne J)aklbrCltion :)liv"r o,t ~,in,_1J'8e O,j notere som lLftelB e
apaa n"",vnte L1LlLr. 1,1. 368 Allil1i:;e-Janclvig K,-,bst"",llers Jilarkjorder.

hiC>. ::'aleret t illcoml"er ;)ta tsminis teriet og }'rednin~~mCt,vnet fOl'

Bornho1l1ls .\llltsraaJsj, r,;"ls.

j,led Hensyn Lil de ~jendOillr1en paal1Vilende Servitutter, G:cund-

byrder, l'antell'.J,;ftelser !lI.V. llenvic,es til l:.:jendommens Blad i '.l!inr-:.bogel

Allin~e, uen 19. Juni 1939

Edith Holm K.A.Holm 'Ell. Holm

Agnes 1und

f. HollJl

'l'il Bitte: lighed om :egte Underskrift, rigt ig Daterin8 og Ud-

stederens låymligheLl.

N D.vn: ul, .....seligt Hjalmar Ipsen

Stilling: ~estyrer Spar~kassekasserer

Bop~l: All in[.'>e
., : , , T 1· 1 n'7"
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00

Dispensationer i perioden: 19-03-2001 - 26-03-2002



RE6.Nl Ck/10.cJO
FREDNINGSNÆVNET Tlf. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Jens Schau
Prinsesse Maries Alle 15, 3.
1908 Frederiksberg C

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS10294/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-30

Den 19/3-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 369-dm
Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Åsbakken 21, at nedrive et eksisterende 31 m2

stort sommerhus og i stedet opføre et nyt og tidssvarende ca. 70-80 m2 sommerhus
samme sted. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 16. marts 1971 tinglyst fred-
ningskendelse, hvoraf blandt andet fremgår:
"
ændringer i den bestående tilstand, bebyggdse, hvurtil medregnes skure, kiosker, lysthuse og lignende ... må
ikke finde sted .... Det på arealet heliggende ældre sommerhus tillade'> bevaret og eventuelt ombygget på
vilkår, at husets farver ændres til jordfarver, sort, hvidt eller blandingsfarver heraf, og at tagdæk-
ningen bliver af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. I tilfælde af om-
bygning skal tegninger forelægges fredningsnævnet til godkendelse, hvorved bemærkes, at der kun vil
blive tilladt ombygning, hvorved bygningen fremtræder i een etage uden udnyttet tagetage, og huset
ikke gives en højde ud over den eksisterende bebyggelses højde .... Yderligere indskrænkende bestem-
melser om retten til ombygning og nybygning i de til enhver tid gældende bygnings- og sundhedslovbe-
stemmelser, herunder reglementer og vedtægter, skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser. Påtale-
ret efter denne kendelse tillægges fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds ... "

Efter det oplyste om baggrunden for fredningen og indholdet af fredningsbestemmelserne
finder fredningsnævnet ikke, at en dispensation til at udvide sommerhusbebyggelsen kan
betegnes som et forhold, der ikke vil stride mod fredningens formål. Som følge heraf
finder fredningsnævnet ikke, at der i naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 foreligger den
fornødne hjemmel til at meddele en dispensation til den ansøgte udvidelse. Det kan her-
overfor ikke tillægges betydning, om det af hensyn til den eksisterende bygningsrnasses
manglende sanitære forhold ville være hensigtsmæssigt tillige at udvide bygningsarealet i
forbindelse med en ombygning. Som følge heraf finder fredningsnævnet at måtte meddele
afslag til det ansøgte udvidelsesprojekt.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.
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-., Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

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

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET ModtagAt i
for Bornholms Amts fredning~\(8~_ og Naturstyrelsen

- 3 APR. 2002,

SCANNlI~p-~~
Jens Michael Schau ~-6kli.v- og Naturstyrelsen
Prinsesse Maries Alle 15, 3. Fredningsregisteret
1908 Frederiksberg C Haraldsgade 53

2100 København ø

REG.Nl Ob~· 00
Tlf. 5695 0145

Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

HER10177/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-26

Den 26/3-2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 369-dm,
Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Åsbakken 21, Allinge at opføre en tilbygning på
15 m2, dog minimum 10 m2. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 16. marts 1971 tinglyst fred-
ningskendelse, hvoraf blandt andet fremgår:

•

ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse og lignende ... må
ikke finde sted.... Det på arealet beliggende ældre sommerhus tillades bevaret og eventuelt ombygget på vil-
kår, at husets farver ændres til jordfarver , sort, hvidt eller blandingsfarver heraf, og at tagdækningen bliver
af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. I tilfælde af ombygning skal tegnin-
ger forelægges fredningsnævnet til godkendelse, hvorved bemærkes, at der kun vil blive tilladt ombygning,
hvorved bygningen fremtræder i een etage uden udnyttet tagetage, og huset ikke gives en højde ud over den
eksisterende bebyggelses højde .... Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til ombygning og ny-
bygning i de til enhver tid gældende bygnings- og sundhedslovbestemmelser , herunder reglementer og ved-
tægter, skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser. Påtaleret efter denne kendelse tillægges fred-
ningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds ... "

Fredningsnævnet har den 19. marts 2001 meddelt afslag til et nedrivnings- og nybyg-
ningsprojekt på 70-80 m2. Efterfølgende har fredningsnævnet den 19. november 2001 til-
kendegivet at være sindet at meddele tilladelse til et ombygningsprojekt, hvori indgår en
udvidelse af hovedejendommen med 10 m2. Det blev samtidig tilkendegivet, at det som et
vilkår for fredningsnævnets tilladelse til et sådant projekt ville blive fastsat, at et tildels
nedgravet udhus fjernes, samt at fremtidigt tag skal udføres som sort tag, gerne paptag.

Fredningsnævnet har den 27. februar 2002 modtaget projekttegning vedrørende en tilbyg-
ning stor 15 m2, idet tilbygningen dog kan reduceres til min. 10 m2.

Det må i lighed med fredningsnævnets afgørelse den 19. marts 2001 fortsat lægges til
grund, at fredningskendelsen ikke giver adgang til udvidelse af eksisterende bebyggelse i
området. Når imidlertid henses til nødvendigheden af, at der på ejendommen etableres
køkken og tidsvarende sanitære forhold, meddeler fredningsnævnets i medfør af § 50, stk.
1 i naturbeskyttelsesloven herved dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at til-
bygningen begrænses til 10m2, at det på ejendommen tildels nedgravede udhus fjernes,
og at taget udføres i tagpap.

Skov- og Natursty!elsen
J.nr. SN 2001 -I" III b - c) 00:;;;

.,....,---Alu I nr. Ril I
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Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og
lignende, som har en væsentlig interesse 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 henled~å, at. der l:?ventu~lttillige kr~yes tilladelse .f~a andr_emyndig-
heder til udførelsen af projektet.

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

F. Schønnemann

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