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DEKLARATIONER>



ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE REG lin U
. 'nl. 11$(.010

J

•

-

KORTBLAD NR. 5034 1: 20000

MATR. NR.:

AREAL:
82md SOGN: Hovedejerlavet, Olsker
0,3 ha.

",'EJER:

FREDET:

• FORMÅL:

Privat.

Deklaration, l. 2.2.1950.

At sikre offentligheden adgang til færdsel og op-
hold, dog ikke campering, på udsigtshøj.

INDHOLD: Dispensation til bibeholdelee af eksisterende som-
merhus. Forbu1 mod ombygning og genopførelse.
Pligt for ejeren til at opsætte og vedligeholde
natursten med påskrift "Udsigtshøj" i 2 hjørner
ved landevejen .

.epÅ TAL ERET: Statsministeriet og naturfredningsnævnet for Born-
holms amt.

REG. NR.: 140 - 03 - 5



REG. NR. /..<:tI'/.. ØIO

tf ffi8tr. nr. 82md
(,Is er s ngn

Anr,lelder: ;;v-;rrets sagfører
Bnjesen ;(()ef')ed, "Ttønne.

I anledning af, at statsministeriet ved skrivelse af

25. jc:nuar l35v -j.nr. Strfr.638/49 - ,iar :leddelt undertegnede
køblsnd ~ " i l t Y n g b e r g af TIønne dispens~ti()n frs natur-
frr=;dnin[;s10v~-;l1s bestem."1els2r nm byggelinier ved strand'Jredder, S2-
leleR ot det er tilladt mie 3t ~ibeh~lde Gt af mi3 i strid med
f')r:1J3vnte l()vs beste!TL'l191ser pD ,nin ejencnm matr. nr. 82 md af
l,ls er Gi1t;n 'lpf.:Jrt sf'lm"er~us, er':lærcr ~2g :-J.erved ftlr mitS f'lg eft,or-
f:2'lgende 3j2re of denne ejenj·'m, c.t jeb indr0:!l'ner tlffentljglleden
aigen; til fcrdsel 19 nphf'l11 - dng ikke campering - p~ en udsigts-
11Øj, der stræ~{lcer sig tlver hele den syiøstlige del af ejenJ.0ffi:nen

hen til c:n afstand af 3-4 m fra c "'ffih1.erhuset, saint f 'rpligter mig til
at 0psætt3 1)2 vedligeh0lde naturst 2n r::J.edpåskrift "udsigtshøj " ved
høj ens t () :1jørner ved landeve j en langs e j encl'"'mmen'lg 8. t anbringe
et ]ar trin p~ højens sydøstlige hjørne f()r ~t lette adgangen til

den.
J~g erklærer mig indf1rst~et med, at den ~8ddelte dispensa-

tif'ln kun ~ælder f1r den nuvxrende bysnin0, d r sale~es ikke ma 0m-
byg;es Iler gen/')pf2lres i tilfælde af, at den skulle Jlive ~1edrevet
811er ,s:-. .1.Jl'ldcligt til grund~.

TIærvJrende deklaratif'ln vil v~rc ~t tinglyse S1m servitut-
stiftende pa f0rnævnte matr.nr. 82md 2f :,lsker s'"'gn af hartk0rn
:);~ elbo

Tbd hensyn til de ejen.:l')m..rnenp8hvilende servituter "g andre
byrder henvises til dens blad i tineb0gen.

Påtaleberettiget er statsministeriet )g naturfredningsnævnet
f~r B~Lnhnlms amt.

Til bekræftelse underskrevet vidnefast.
Rønne, den 27. j8nuar 1:35l).

Til Vitterlighed ()ill underskriftens ægthed, dateringens rigtighed
~g utiderskriverens myndighed:

J. Btljesen Koeff'led, ~agfører, cand.jQr •• ~ønne.
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L~odtaget
:=reanin~:::>ncevnet

for
e~nholms amts freaningsKreos

2ommerKontoret I Ronne
Damgaoe 4A . 3700 Rønne

-eJeron 56 95 01 ~5 Fax 56 95 02 45

, .
_l

:Sag nr

REG. NR.
33/1995

1 7 JUNI 1996
12.2\.0\

Den

Retten i Rønne

Bornholms Amt:
østre Ringvej 1
3700 Rønne.

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

e Bornholms Amt har søgt om t~lladelse ~.:: at anlægge cykelst~8r
langs hovealandeveJ 174, Sdr. Strandvej, ~ellem S~ovloKken .: Tejn
og Hell~gdomskrydset: (5,1 Km - 9,:4 km).

Stianlægget: :ndgår: den nat:onale cykel~ut:e nr. ~C og er en del
af det: regionale cykelvejnet på Bornholm. :fø1ge projektet anlæg-
ges 2 m brede enkeltrett:ede asfalterede stier i begge vejsider
adsk:lt fra <ørebanen med :,3 m brede sk~llerabattar. E~sisteren-
:e ve~grøf~er r~rlægges. ?å enkelte Korte st:~ækninger anlægges er.

smallere eller <antbane, hvor anlæg ~ed 2 m sti og 11

skillerabat vil gøre incgreb i for~:dsmincer, bygn:nger m.v., e:-
ler hvor ~errænet (klipper) gør det noavendigt:. Pa visse stræk-
ninger med stor afgravning eller påfyldning lægges stien hen-

e/ holds vis enten ved skræntfod eller sk~ænttop eller sænket :-2 ~
.: forhold vejens kørebane .

Cykelstiprojektet vil berøre områder omfattet af følgende fred-
ningsdeklarationer og -kendelser: 82-md
1. Deklaration lyst den 2. februar 1950 på matr. nr. ~~~ Olsker

om offentlig adgang til udsigtshøj.
2. Deklaration lyst den ~.7Juli 1969 på matr. nr. 3-g og 108-dn

Rø om bevarelse af den bestående tilstand.
3. Kendelse lyst den 22. maj 1958 på matr. nr. 3-c Rø ved Stam-

mershalle om fredning af areal med fortidsminder bestående af
bautastene, stenlægninger, roser, bautastensgrave m.v. Ved
kendelsen best:emmes, at offentligheden skal have adgang tiltt området, og at der ikke må ske ændring i den bestående t~l-
stand i form af bl.a.

Miljø- og Enermministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
.1 nr <:I\J 1aa~ _ -, /, - __

a f g r a v n iMfflø.°oQ ~nåe~,~1n1~~~et
J.nr. SN 1996 - , .~\ \ \ \'-l"C'C- \

? g 1111 I 1qQR



..l. Deklaration lyst den ~. december 1968 på matr. nr. 108-ex Ro
med bestemmelse om, at området skal bevares som naturgrund,
hvortil offentligheden har adgang.

5. Deklaration tinglæst den 3. juli 19:8 cm offentlig adgang til
J2~tes~uelignende <lippeparti og :orbud mod stenbrydning
(T::oldeskoven) .

S. Vilkår for dispensation meddelt af Overfredningsnævnet lyst
den 26. juni 1975 indeholdende bebyggelsesregulerende bestem-
melser.

•
I. Kenaelse lyst den :0. aecember :975 ~m :::edning af Dønaalen.

Li~~efø=i~gen gennem Donaa:en e:: enanu ~~ke endelig beslu~ta~.
PrcJekte~ og dermed ansøgningen omfatter derfor ikke stiforlø-
be~ gennem Døndalen.

~. Deklaration tinglæs~ den 9. april 1913 og
9. deklaration tinglæst den 2. oktober :918 bl.a. om of:entlig

adgang til klippe- og skovpartierne ved Helligdommen.

ProJek~e~ :oruasætter visse steder sprængning af klipper. 'led
Stamme::snalle (nr. 3) sprænges soværts vest for hotellet 10-12 m
~liDoe . en bredae på 1-3 m i et områae, hvor der tidligere er
sket so::ængning, og hvor ee:: ikke er regis~reret fortidsminder og
2 ~ klippe lanaværts ina mod hotellets parkeringsplaas. Ved Trol-
ceskoven (nr. 5) sprænges <lippefoden landværts landevejen ved
vej kurven ØSt :or holdepladsen, men såleaes at den bagved liggen-
de lCdrette klippevæg bibeholdes. Endelig fjernes en klippe ud
:0:::- mat::. nr. 42-h Rø (nr. 6).•
Sagen har efter nævnets besigt2gelse den 22. august og 19. sep-
tember 1995 efter Bornholms Amts anmodning været stillet i bero
fra oktober måned 1995 til udgangen af april måned 1996, idet
Skov- og Naturstyrelsen havae f:::-emsatindsigelser mod linieførin-
gen ved Stammershalle (nr. 3) og ved Troldeskoven (nr. 5).

Ved skrivelse af 29. apr~l 1996 har Bornholms Amt meddelt, at
Skov- og Naturstyrelsen har frafaldet indsigelserne vedrørende
Stammershalle, medens inds~gelserne vedrørende linieføringen gen-
nem T:oldeskoven har resulteret i, at Bornholms Amt i overens-

tt s~emmelse med Skov- og Naturstyrelsen nu foreslår en ændret land-
~2rts :inlefor~ng, således at cykelstien placeres op til stengær-



;::etcg minds-c 2 m bag (sya fe:r) røserne.

Vec skrivelse af S. juni :996 nar Skav- og Naturstyrelsen i hen-
hold til na-curbeskyttelseslcvens § 20 ~eddelt sin gockendelse af
p::-ojekte't.

•

den anledning meddeler fredningsnævnet i medfor af lov om na-
~urbeskyt'telse § 50 stk. 1 cispensa'tion fra de ovennævnte frec-
ningsaeklarationer og -<endelser til anlæg af cykelstier i over-
ensstemmelse mec det encelige projekt, således som det~e f::-emga::-
eI ee measenc'te tesn~r.ge::-og ~eskrive:sen. De't bemærkes, at f::-80-
n~ngsnævne'ts til:aaelse for savidt er ufornøden efter deklaratio-
ner, cer alene indencIder beoyggelsesregulerende bes'temmelser.

Nævne'ts afgørelse er enstemm~g.

efter lov om naturoeskyt-celse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen,
såfremt cen ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen ~an ef-cer lov om naturbesky't-celse § 78 s-ck. 2 inabrin-
ges fJ::-~aturklagenævne~ af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
~urf::-eaningsfa:ren~ng og :okale foreninger og lignende, som har en
væsen'tlig in'teresse i afgørelsen.

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

Klagef::-isten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En
tilladelse ma ikke udny'ttes før udløbet af klagefristen. Er klage
:rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skav- og Naturstyrelsen,
ao~~holms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem
<ommune samt de berorte lodsejere.

---- l---- ----=::-----4, ~

F. Sr.hnnnemann
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