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KORTBLAD NR. 5135 1- 2000C

-MATR.NR.: 193C m.fl. SOGN Gudhjem og Melsted fisker-
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Private.

Deklaration lyst 2.11.1965.
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FORMAL: Bebyggelsesregulering.

INDHOLD' Bestemmelser om bebyggelsens udformning, materiale- og
farvevalg m·:v.

Ret for offentligheden til gående færdsel ad de anlagte
boligveje og stier.
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o<.ATAL E RET . All inge-Gud hjem kommune og fredningsnævnet.
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Fredningsnævnet
Jl for

_ 'Bornholms amts fredningskreds
_ Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45

REG. NR.
Sag nr. 24/ l98 8

Den 2 ~ FEB. "~38

Jack Madsen
Duebakken 17
3760 Gudhjem.

GEr,!PART til, S k o v - o g Na t u r s t y r e l s e n
til underretning,
D. h. t. Deres skr. 8f
J. nr.

+ 3 bilag.

e
e
e

Overfor fredniggsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 193 n Gudhjem fiskerleje, beliggende Due-

2 2bakken 17, at opføre en 22 m stor carport med et 13 m stort red-
skabsrum. Byggeriet opføres i ejendommens nordskel og udføres som
stolpekonstruktion med fladt paptag. Redskabsrummets sider forsy-
nes med træbeklædning i jordfarver.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den
2. november 1965 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er be-
stemt, at carporte og garager skal opføres i nordskel og skal her
have en tæt murstensvæg. Det fremgår endvidere, at der i området
er opført flere carporte af samme stolpekonstruktion som den her-
omhandlede.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler frednings-
nævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt
i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Allinge-Gudhjem kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræ-
ves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Natursty-
relsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening,

Miljøministeriet
Skov- og Nat~r,tyrelsen -Fete--venter- ~
j.nr. F /3 (J ~/ (ri/DBil. I /!C

e



Allinge-Gudhjem kommune og Carl Aage Jakobsen.

Lorentzen
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Fredningsnævnet
for ..IV ~~l .

......; \l-.:J ."::'('.Jr2":~~~1\
Bornholms amts fredningskreds ..I ~,

,1 •__

Dommerkontoret i Rønne l ;/ ~. [P: '~ ~!J

Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45

Sag nr. 132/1989

Den 16 JAN. 1990

Solveig Vendt-Larsen
Duebakken 13
3760 Gudhjem.

GENPART tH, Skov-'og Naturstyrelsen
til underrstning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 193 h Gudhjem fiskerleje at opføre en 15 m2
stor udestue til beboelse og et 12 m2 stort udhus. Mod vej (Due-
bakken) udføres udestuens ydervæg i mursten, der føres over taget
på bygningen. Taget bliver fladt og beklædt med klare plader. Ud-
huset udføres, ifølge telefonisk oplysning fra Allinge-Gudhjem
kommunes bygningsinspektorat, i forlængelse af eksisterende car-
port og i samme konstruktion og materialer.

Det fremgår af sagen, at den pågældende del af ejendommen er
omfattet af en deklaration tinglyst den 2. november 1965, der
bl.a. bestemmer, at bebyggelsen skal fremtærde i jordfarver, sort
eller hvidt, at taghældningen skal være 25° og at taget skal dæk-
kes med brændte, røde tegl. Det fremgår endvidere, at der i områ-
det er opført flere carporte/udhuse af samme konstruktion som den
her omhandlede .

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved til-
ladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmel-
se med den indsendte tegning og beskrivelse.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-

Miljøministøriot
Skov· og :-';atuI'styrelsen
J.nr. SN
Akt. nr.

1311.
I



steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Allinge-Gudhjem kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke
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, Danmarks Naturfredningsforening og Allin-
ge Gudhjem kommune og tømrermester Aage Hansen.

Lorentzen
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