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REG. NR. ~ J8' ,)Yh- s't

U D S K R I F T
af

na\urfredningsnævnets_~~~1~l~esprotokol for Bornholms amtsrådskred
År 1958 den 24. februar kl.15 ••..•...•.afsagdes sålydende

K E N D E L S E.

Ved begæring af 4. december 1957 har Allinge Sandvig Turist og
Erhvervssammenslutning anmodet naturfredningsnævnet for Bornhdms amts-
rådskreds om tilladelse til at foretage en modernisering af sammenslut-

~ nings badeetablissement "0stersøbadet", der er beligeende på matr. nr.
369bc Hammeren, Allinge Sandvig købstads markjorder, og 15§ Sandvig køb-
stads bygrunde efter forelagte skitser og planer.

Det fremgår heraf, at man ønsker, at udskifte de nuværende kabine
med en ny bygning, indeholdende garderoberum og omklædningskabiner, tile
rum og brusebade. Bygningens grundareal er 220 m2• Endvidere ønskes op-
ført en kioskbygning af grundareal 40 m2• Endelig påuenkes ~nlagt 2 ba-
debassiner på ca. lo m x 25 m og lo m x 22 m for henholdsvis voksne og
børn.

Aabinebygningen agtes placeret på stranden omtrent, hvor den ene
af sammenslutningens gamle kabinebygnin,_;erer beliggende, og kiosken og
bassinerne syd (landvært~ herfor.

Sammenslutningen har derhos fremsut begæring om tilladelse til at
afspærre og indhegne badestranden og området med bebyggelsen, der består
af dele af matr. nr. 369 bc Hammeren, Allinge Sandvig markjord og matr.
nr. 15~ Sandvig købstads bygrunde og anlægge en sti uden om det afspær-
rede område stødende til den nuværende sti til Hammer Odde.

Det fremgår af det oplyste, at de nuværende ældste kabiner er op-
ført i 1904 og er meget forfaldne, at strandområdet tidligere har været
afspærret, og at den væsentligste færdsel fra byen til Hammer Odde hidti
er foregået ad den fornævnte værende sti til Hammer Odde og ikke over
stranden.

Sagen er af statsministeriet med skrivelse af 27. december 1957
henvist til videre foranstaltning af nævnet i herulold til § 23 og 25 stk
6 i naturfredningsloven.

Et møde til behandline af sporesmålet har været afholdt den 24. fe
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bruar 1958 efter indvarsling i statstidende den·30. januar 1958, og i de
lokale dagblade Bornholms Tidende og Bornholmeren den 29. januar 1958.

Andragendet er tiltrådt ~f Allinge Sandvig byråd.
Andragerne har erklæret, at faste beboere i Allinge Sandvig vil

få adgang ·til badning fra det påtænkt afspærrede område uden betaling.
Andragerne forbeholder sig enkelte mindre afvigelser fra den på det

fremlagte kort viste afspærring.
Næv~ finder det godtgjort, at en udskiftning af de værende ba0~~

kabiner er i høj grad påkrævet, og skønner, at det projekterede anlæg
vil være af stor betydning for turistlivet. Da der derhos kræves en be--,tydelig økonomisk investering i badeanlæget, anSer nævnet det·for nøL .
vendigt til gennemførelse af projektet, at stranden afspærressom ønsket,
således at der kan opkræves entre for benyttelsen af kabinerne og bad-
ning i bassinerne og fra stranden.

Nævnet bestemmer derfor, at der bør gives andrageren tilladelse
til at gennemføre det forelagte projekt og derunder afspærre stranden,
dog således, at det pålægges andragerne at sørge for passage. bag om an-
læget, og således at kommunens beboere får gratis adgang til stranden.

T H I B E S T E M M E S.
Det forelagte andragende godkendes til fremme i overensstemmelse

med det foran anførte.
S. Hassing. Johs. E. Larsen. ~ H. V. Harild.

Rigtig indført.
s. Hassing.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
lJommeren 11 AUu. 1959
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