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- Afgørelse af 03.02.94 (nævn 47/93) - tilladelse til anlæggelse

af adgangsvej og underkørsel •

• 1912 JJL ~V

MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 20/~ 19~s)
raps .~i~Ø8" omfatter (helt eJler delvis ) følgende
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ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE

• REPRODUCERET AF
FREON1NGSPlANUOVAlGE'T FORG BORNHOLMS AUT

ftlod t"~ (A. 3,r6g) ..
CC"IjM\Il. lroiIdIJl

KORTBLAD NR. 5033 1:20:.('

MAT R . NR .: 160, 161~, .s, 162 og 1725 O G N: Allinge-Sandvig markj order
AREAL: 4,7 ha.

EJER: Privat.

FREDET Deklaration, L 20.3.1965.

• •FORMAL: Bebyggelsesregulering.

INDHOLD: Beste~elser vedrørende bebyggelse (so~erhuseog
en centerbygning), beplantning og anlæg af veje.

• PÅTALERET:

Særlig s~ukke klippeformationer skal friholdes for
bevoksning, bebyggelse og lign. Offentligheden har
ret til gående adgang fra Strand vejen til jernbane-
linien og ret tl1 kørende færdsel til og parkering
på et nærnere angivet areal •
Allinge-Sandvig ko~unes byråd og naturfrednings~
næv.net for Bo~olDs actsrådskreds.

REG. NR.: K 22 - 15



Undertl"(;nede arkitelct m.a.a. Gustav ~,_j01\)Y', i,llinge, s••• ~er

af .atr.nr. 160,1~1 a, 161 et 162 og 112 ~jlin~a-Sandvib ma~drder
,

~ forpligter herved mig o~ eftert01gende ejere at ejendo~nen \ll at o-

verholde følgende bertemmelser som vil~år for at bebyg&. eJendommen:

3.

• l •

BebYcl~elsell t eOmmer!lUSeog en centerulgnins) udformes 1 ove%'-

:

enSE:'temmeleemed bYJ.:..,nil1[;tvedtægteu bestemmeleer og 1l1vrigt 1al" ve-

sentligt som projekteret iflg. den til naturtredD1ngenævnet for Boxn-
holma amt indgivne ber·kri velse og be11gge,n.hedsplan at Januar 1964

(mål: 1:4vo), culeJ.ef,lat aommerhusbpgningerne opfø". med t.Sl....
og so11gn~~behandlet udvendigt ~,~k i ~ordtarver, med t~.l ••
til a.t benytte a.Mlre farver til cler., nnduesramr:er og lign~re

bygningsdele og ~ centBr8ygningen opføres i overensstemmelse ••4
ten til nævnet indgivne tegning ar februar 1965 og beskrivelser.hvor-
efter opførelr.en Ekal eke i murrten, der hv1dkalkes, med rådtteglt&i
og soli6numbehandlet udvendigt trævark.

2.
Der må indtil en ejend~ea omtatten4. endelig at ~aa1D1-

et.riet godkent" d1apos1 tiO.SfØ er tråd' 1 kra.!t 1rcltealt. 'b.bYllel-

s. udover den projekterede 1 pGS" l omhandlede uden navnetø tilla4el-
s. efter indhentet erklæring f~a Allinge-Sandvig ko~. bJrt4.

~!ter nævnte tidspunkt må den yl.r11Ier. bebT.g.l.. ikke ske
uden samtykke at byrådet efter indhentet udtalelse fra nævnet og kUa

ti under iagttat)elee .lf he l:: temmelserne om bygningernes udseende og tar-
ver i post l og bestemmelserne i POf't 4,5, og 6.
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:

,;)erskal på ejendommen i det :nindete etableres en mod ud-
sigt fra jernbanestien let slørende bevoksning foran de projekte-
rede bebygge laer og centerbygn1ngens facade mod vest skal brydes
af en let, men høj træbevokf:n1ng.

4.
~åvel ved anlæg at de projekterede veje Bom ved placering

og opførelse at de projekterede bygninger (og eventuel yderligere
bebyggelse jfr. po~t ~) skal der tages videst muligt hensyn til
terrænnets 8mrpræg, og bortsprængning af klipper må kun finde

tor plao@ri~~ og fundamentering at de
tilladte bygninger.

~ærlig smukke klippefor~t1oner skal friholdes for bevoks-
ning, babygl.~elee og lign.

6.
ner sikres offentligheden ret til gående adg~~ at vejen

fra vtrandvejen til jernbanelinien over matr.nr. 161~, og 172
og ret til kørende tærdBel til og parkering på et areal at matr.
nr. 161 ~ beliggende mellem matr.nr. '69~, '69!S og det gamle
havne spor, alt som ~.)ivet på vedbatftede kort.

Arealet til parkeringsplad5 stilles til rådighed 1 den
" ;stand, hvori det er og forefindes og uden pligt til anlægs- og

Tedligeholdelsesforanstaltninger.
7.

Påtaleberettiget med hensyn til denne deklaration er Al-
linge- ....andvig kOIJun.unee byråd og tillige rI turfredn1ngflnæTnet
tor Bornholms amtrrådskreds med den indrkrmqku1ng som følger at

bestemmelsen i post 2.
8•

.Jeklarationen vil være at tinglyse som åerv1tu.tE>tiftende
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på matr.nr. 161 a, 1(;0, 161 ,2, 162 og 172 uden stempling og ting-
ly~n1ngBatgift og med respekt af størst mulige lån i Lst1fternes
.Kreditforening og pantebreve til Borl~olms ~"pare- og Lånt:'kasr.,

på 80.000 og l~o.ooo kr.

liIustavKjølby •

vvdk~~des, den l7.martn 1965.
2redningcnævnet tor born-
holms amtarådskreds •

.llintie-~andvig Borgmesterkontor.
T.Jensen.

14 I

'"
14 II ,.-

kr. 3,00

Indført 1 dagbogen for retten
1 Kenne, den 20.marts 1965
L1f>t

:.kt: 1mb :;) lir. 381

~I.llm. l. dekl. l. 29/10 1934 om fastmstte1se at byg5elin1en

1 h.t. lov 275 af 28/11 1928.
2. 1/2 1921 bestemmelse 1 forb. med anlæg at A111nge-

xaBtYtl Rønne Jernbane om udlæg langs skellet me4
145 b at 75 m2 sam adlangeve3 for 148 o fra den vest
for 145 værende otf. b.veJ vedr. evt. 162.

F. As;nund.
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l Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

.. Damgade 4A . 3700 Rønne
._~Iefon 5695 01 45 . Fax 56 95 0245

REG. NR. :!Jf.oC (o O O
Sag nr 47/1993

Den - 3 FEB. 1994 -"'f.• .-'J'"'1 ,'~;" I .,",,,,,,,.

Allinge-Gudhjem
Skovlø'<ken 4
Tejn
3770 Allinge.

kommune

GENPART til, S k o v-
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

+ bilag.

og Naturstyrelsen

Allinge-Gudhjem kommune har anmodet fredningsnævnet om en udta-
lelse til et lokalplanforslag, der giver mulighed for at anlægge
vej m.v. på en fredet ejendom, matr. nr. 160 m.fl. Allinge-Sand-
vig markjorder.

Anmodningen vedrører et af Allinge-Gudhjem kommunalbestyrelse
vedtaget forslag til tillag til lokalplan nr. 03-09 for Lange-
bjerg Hotel- og Feriepark. Lokalplantillagget omfatter et ca.
67.700 m2 stort areal ved Ferieland Sandvig og er udarbejdet på
baggrund af en henvende~se fra ejerne af starstedelen af det om-
råde, der er omfattet af loka:plan nr. 03-09, idet disse har an-
modet Kommunalbestyrelsen om en principiel t~lladelse til at op-
føre en fer~epark ps området. Ferieparken skal drives sammen med
det e~siste~=nde Ferieland Sandvig, hvilket bl.a. forudsætter, at
der etableres vejadgang til den projekterede ferie park fratt Strandvejen. Denne vejadgang skal til dels ske ad den eksisteren-
de vej over Ferieland Sandv~g, men på grund af den forventede
øgede trafik, vil det blive nodvendigt med visse omlægninger og
udvidelser ar vejen. Ved den ~amle jernbanedæmning, der nu funge-
rer som cykel/gangsti, fo=es vejen i en tunnel under dæmningen i
forbindelse med, at cykel/~angstien ved jordJåfyldning over vej-
underførsIen hæves indtil 2 ~ samtidig med, at cykel/gangstien
føres over tunnellen ad en brc.

Det fremgår af sagen, at cet pågældende omrade er beliggende
sommerhusområde og frese~ ved en deklara~ion, lyst den

i

~ et
.\1iljommisteriet
Skov- og Naturstyre1.sen_nr. SN 1'2 \ \ 110 . O O O I
Akt. nr. 83

19.
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marts 1965, hvori bl.a. er bestemmelser om offentlig adgang ad en
del af den vej gennem bebyggelsen, der nu tænkes anvendt som ad-
gangsvej, at der ved anlæg af veje skal tages videst muligt hen-
syn til terrænets særpræg, og at der skal gives mulighed for
offentlig parkering. Den ændrede adgangsvej i lokalplanområdet
medfarer samtidig, at vejen i en afstand af 20 m vil passere for-
bi en lokalitet med skåltegn.

Skov- og Naturstyrelsen har i en skrivelse af 11. november 1993
til Bornholms Amt meddelt, at vejanlægget ikke giver styrelsen
anledning til bemærkninger, såfremt det ikke medfører væsentlige
terrænændringer.

Bornholms Amt har anbefalet fredningsnævnet at meddele principiel
tilladelse til anlæg af vej og underkørsel i det fredede område
på betingelse af, at endeligt projekt skal godkendes af fred-
ningsnævnet inden anlægsarbejderne sættes i værk, og at fred-
ningsdeklarationens bestemmelser om offentlig adgang og parkering
og hensynet til terrænet fastholdes.

I den anledning meddeler fredningsnævnetnævne~ i medfør af natur-
beskyttelseslavens § 50, stk. 1, principiel ~illadelse til at an-
lægge en adsangsvej fra Strenavejen over Ferieland Sandvig, matr.
nr. 160 m.fl. Allinge-Sanovig markjorder til en en eventuel fe-
riepark ves~ for den gamle jernbanedæmning, og til at føre en så-
dan vej under jernbanedæmningen ved etablering af en kombineret
tunnel/bro. Anlægsarbejderne må ikke iværksættes, forinden fred-
ningsnævnet har godkendt et endeligt projekt. Det bemærkes, at en
ansøgning, der forudsætter tortsprængning af klipper i det frede-
de område, ikke kan forven~es imødekommet.

Nævnets afgørelse er enstemmis.

Efter lov o~ naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bor~falder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet ~nden 3 år fra cens meddelelse.

Afgørelsen <an efter lov om ncturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
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