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KORTBLAD NR. 5135 /16l2. 'DL Sø 1: 20000

7a
MATR. NR.: -

247~ (og parceller heraf)
AREAL: 3,6 ha.

SOGN: øst erlarsk. e""'"
Gud.i:ljemQ;o ~lelete" fisker-
leje~,Gudhjem SGgn

,EJER: Privat.

FREDET

• FORMÅL:

Deklaration, l. 29.10.1960.
Påte~ing, l. 9.5.1964.
Bebysgelsesregulering.

INDHOLD: Beste~elser ve~crende udstykning af en del af ejen-
domnen og bebyggelse ced sommerhuse •

• o

PATALERET: Ejeren af 7a, Nat~rfredningsnævnet for Eo=nhol~s
rådskreds, est~rlars-Gudbje~kooæune og ejere af
parceller.

amts-
nye

REG. NR.: 239 - 03 - ]4- 'JR.-' 'J. l
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Stempel: kr.

..-- _.~
øre Akt: Skab P nr.2 7 'I

(udfylde. al aomm.rkon. ,.....)Mtr. nr.• ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (I de Slnderjydske lands-

dele) bd. og bl.' tingbogen.
art. nr•• ejerlav. sogn. REG.NR. Y5~IJ.J510

Anmelder: Landinsp ektør
August Olesen, Rønne.

Deklaration.
Undertegnede gårdejer Svend Andersen, Melsted, som ejer af matr= nr.
247a, 248 og 270 af Gudhjem og Melsted fiskerlejer i Gudhjem sogn og
matr. nr. 7a af 0ster-Larsker sogn, pålægger herved den del af min for-
nxvnte ejendom, der på vedhæftede deklarationskort er begrænset med rød
skygget linie, følgende servitutter:
l. Der udlcpgges veje og stier som vist P:l dC.ldarationskortet efterhån-

den som tilgrænsende parceller frastykkes.
2. Der må kun frastykkes parceller med mindst 600

byggeise med sommerhuse. Deklarationskortet er
til parceldelingen.

3. a. på hver grund må kun opføres en
må bebygges på mere end l/lo af

b. Bygninger skal opf~res uden for
viste byggelinier.

c. Beboelsesbygninger skal opføres med længderetning vinkelret på og
gavle parallelt med den projekterede vej, Norre Lyjka, højst af-
vigende 50 til hver side for denne hovedretning.
Denne bestemmelse om retning for beboelsesbygninger gælder ik~e
for bebyg6else på de på deklarationsKortet som nr. 22 og 23 be-
tegnede grunde.

d. Ingen bygning må opføres nærmere skel end 3 m. Garager kan dog
tillades opført i skel, når højden i naboskellet regnet fra ter-
ræn til den linie, hvo l: ydervæg og tagflade mødes, ikke oversti-
ger 2,5 m. bortset fra gavl trekant , og når grundfladen ikke over-
stiger 20 m2• Garager medregnes ikke til beb~.gget areal.

e. Ingen bygning må opføres med større- højde end 3 m., regnet fra
terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes bortset fra
gavltrekant.

f. Tage skal dækkes med brændte tegl og have en hældning mellem 400

og 500 med det vandrette plan.
g. Ydre bygningssider samt tage og sokler skal fremtræde med gule

eller røde brændte sten eller i farver dalli~etaf jordfarverne (ok-
ker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, doderucop)
eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding.
Til dø~~~ ~induesrammer, skodder o.l. mindre bygningsdele er også
andre farver tilladt.
FlagstængeI .og''tlf'.-master må ikke :'etableres•

2ro nettoareal til be-
forsynet med forslae

enkelt beboelse,
arealet.
de på vedhæftede

og ingen grund

deklarationskort



·" Ae • .i.s IFet, •. lO" . <jol:L1Ifn kan tillades udført som levende hegn eller ikke over l m. høje
stengærder.
Beboelsesbygninger må kun opføres til sommerbeboelse og til benyt-
telse som sådanne i tidsrummet l. april til 30. september. Uden for
dette tidsrum må benyttelsen kun finde sted til kortvarige ferier,
weekends og lignende~

• Såfremt den langs landevejen projekterede vej - Kalleholled - på et
senere tidspunkt søges videreført mod nordvest, skal skråningsanlæg
kunne anlægges-uden erstatning for fjernelse af bevoksning eller fa-tte genstande-ved esterlars-Gudhjem kommunes foranstaltning langs
vejen på de på deklarationskortet med nr. 20, 21, 24, 25, 26,27 be-
tegnede grunde. Skråning kan dog ikke anlægges ud over 10,00 m. fra
~jmidte. - Almindelig f~rdsel for alle skal være tilladt efter ve-
"·ns videreføring, idet vejen forudsættes overtaget som offentlig
bivej.
Oversigtsservitutter skal samtidig vederlagsfrit kunne pålægges d~
med nr. 20, 4, 34, 35 betegnede grunde inden for de på deklarations-
kortet viste byggelinier og ikke ud over 15 m.x 15 m. målt i lige
linie langs vejskellet for gr. nr. 20, 4, 34 og 25 m.x 35 m. målt i
lige linie langs skellet for gr. nr. 35 mod henholdsvis bivej og lan-
devej.

3. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets over-
ensstemmelse med foranstiiende bestemmelser forelægges ~~ommunalbesty-
relsen et projekt.

Yd!!ligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse i det/den
t~enhver tid g~~ldende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivnin-
gen i det hele taget skal respekteres uanset foranstående under punkt
l~nævnte bestemmelser.
Denne deklaration begæres tinglyst på forannævnte matr. nre.
I;':edhensyn til servitutter: og andre byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.
Påtaleretten tilkommer den til enhver tid værende ejer af Melstedgård, l
der er beliggende på den for tiden som matr. nr. 7a af 0ster-Larsker
sogn matrikulerede grund, 0sterlars-Gudhjem kom~une, og fremtidige eje-
re af det af servitutbestemmelserne omfattede areal og parceller heraf.

Gudhjem, den 18-10-1960.
Som ejer af matr. nr. 247a, 248, 270, Gudhjem og Velsted fiskerlejer,
Gudhjem sogn, og matr. nr. 7a af Cster-Larsker sogn: ?Y~~~.~~~~F~~~~~~~·)
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller(I de .. nder}ydske IllIds-
dele) bd. og bl. 'tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Stempel: kr. øre Akt: Skab r nr.t'/V
(udfyld ... 1 dom"' ....... nco ... ' I-

Købers } bo æt:Kredltors p

Anmelder:

y.-
~ -

altKr./7-
~-+-§ --
I

•

:•••• n & Kjold,kov AIS. K.bo.h .. n.



•

e---_ ......

e
e

,..

................ a•••• .......... !' .
' ..:'.



I

e
e-

lI.L....... - .... ------------.....:.:.... ~..-- - -
Akt: Skab .1' nr• .??'t.

(udfyld .. af domma.konto",t)Mtr. ltr., ejerlav, logn:
tI ~h.vn barter)

,.., tI • lMIderJrdskt 'ands-
"'" bd. og bl. I tingbogen,

111. ltr., ejerlav, logn.

kr. øre

1507
- 9 MAJ 1964

Anmelder; Landinspektør
August Olesen, Rønne

PåtegniI~g af deklar,~t:i.,on lyst 29.10.1960 på mstr.n.r. 2478., 248 og 270
af Gudhjem og ~elsted fiskerlejer 1 Gudhjem sogn og matr.nr. 1a af
nster-La:l'SL:er sogn.
Der phl~ggE'S vederlagsrrit overn:,;vnte matr.nre. 247a

t 270 og ,a ud-
8i~teeervitut. hvoreiter ejclne er plietig at draee omsorg for, at
der p:' det p~ vedlaste rids med grS~ ~arve sl'i,sivne udsistsareal hver-
kell varict eller &'1dleriid1e;t anbr1nt~es genstnnde ellfjl' forefindes
bi.VO~:El.il:i.:>:,1.' st3rrt: h2jde end en fll.lde bestemt ved l nI over midten

I n.f del'.. tilc;rf'.nsEmde landevej nr • .30 oP.: et punkt 2 !li over et punkt
bc~te~t ved e~ærinzen ~ellem midten Bt den offentlige bivej nr. 19
et; udsistsl.tn1ens i'orta,!~ttelse. Haturfredningenævnet kan QOi;~ uden
de ~vr1ec p~taleberettigelieb samtykke tillade, 6~ højd6D hf enk€lte
fritstfJewle l·ru.~ttr,'-'er inden for uds1gtaarealet oy~rat1ger den fast-
batte hl2lJdebt:(~r.~snin.g..

:~talerE,ttenm.h.t. deklur~t1~n lyst 29.10.1960 udvide~ til ocs1 at
o~~tte fiaturfrednillq6n~Nnet for ~rnhOD~U ~['ter8d8kred~.og indekrBnkeB.
f. s.a. nuv'l"enoE 0,:: f're:ttid1r:;e ejer~ af matr.nI·. 247 r, 247 IS, 247 t,
i:: '4 ., t'. Lin ~ 'O. iM~i ,. Gud":'.l.je.I;1ot: .ti;elsted riskerleJer 1 Gudt',jem sogn,
u~ 1·r(;.mtidi·_~eejere ai det nf aervi tutbestetmneleerue iøvrigt o.!l1.fatte4e
nr(;-a,l o ~ P<1'ctller he~'t,d'. f.e.~~,. 11\4Il;:t ~ d (de pl!.g'8.de':Jderi p~taleret
fOl' deklc:rctio:uens iZvr1i;~beste~~else1' ber0res ikke) til kun ai. g~l.de
OVCl' for dt:n respektive ejen np..boejend.::>m.

Det bc:.':' r,:es til orientering. e.t de 1 dekla.rat1on lyet 29.10.19GO W14er
punkt 7 n'gynte overS1~!ts5erv1 'tutter ikke -lrnlres af uds1gtsservitutbe-
st~elsen og ø~ledes fortsat Yederlag8fr1~ skal kunne p~lægges 1 tor-
bød~nt Ol~Eong. OF.~ at den under- punkt' ti op&!vne mindste afstand for
by~in6eI" fra skel 8~vel &O~ deklarstionens øvrige bestemmelser m~ Y1ge
for ydel'llgere 1nd8kr·~, emde ba~te4T~el.Ber om ret'ten til bebyggelse a.y.
i det/den til enhver tid ,~~,!ldendebygDingsregle:cent/bye;n1ngavedt:>?&t og
lOYgivnint;el. 1 det l.ule ta.get.

Gudhj e:." den 2o.~.1964.

Som eJer af ma\r.~r. 247a• 248, 270, Gu~je2 O~ ~elsted f1~kerlejer.
og ~r~'r.z:l'. 7 at .....zter-L::u-sker sogn; ~a a.-c~~
Sæn ejer af .lJ!itr.cI'. 247r;
"81ft t!jel' ef B!B tr ..I'!f!.... 82.7- •

";0;·, ej~r af" ::lE. tl'.l,.I'. 247t;
"em ejet t!tf ~t~\J'.i,l .. -241~

fem t.jer e" St:t\i-w6B • ~4+X...•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Børp'e Fabricius (si,Q'n)• ~.re •••••••••••••••••••

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fr}~.lppp~~P••.J~j~n) •••••••••••••••••••••

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Boa ejet ~r sb~r••~~~z24~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"'lt.'Ki.18 et JfilMiN:&i1lQQ;w;iU., •• kw_uaa ••
f11t~~es af nnturf~dn1n5~~ne~ for Bornho~ ~t~~8krE~G. den lo

februar 196LJ
'an.an a Kj.ld.l<oy AIS, K.banhaYll li' _ ti Qm"...,;l (~.:. '\
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/Tiltrædes af Danmarks Naturfredningsforening d. 6-3-64
P.f.v.

Hans Hune Ebbesen (sign)
Sekretær

Påtaleret m.h.t. deklaration lyst 29.10.1960, f.s.a. den fulde
ordlyd/tilkommer herefter den til enhver tid værende ejer af ~
Melstedgård, der er beliggende på den for tiden som matr.nr. '"f
af 0ater-Larsker sogn matrikulerede grund, 0aterlars-GudhJem
kommune, Natur:rredn~gsnævnet for Bornholms amtsrådskreds, satllt
nuværende og fremtidige ejere af matr.nr. 247 &. 247 ~~ 247 A
og 247 Z, Gudh~eII og JUelsted :fiskerlejer, Gudhjem sogn,
medens påtaleret m.h.t. s~e deklaration, ændret f.s.a. punkt',4 til kun af gælde OTer for den respektive ejers naboejend~;
l1lkommer nuværende og fremtidige ejere af matr.nr. 247 E, 247 1,
247 ~, 247 ~ og 247 ~, Gudhjem og Melsted fiskerlejer. Gudhjem
sogn, (247 A. 247 ~ og 247 ~ er frastykket 5.3.1964). og frem- .
t1d1ge ejereaf det af serv1tuibestemmelserne 1øvr1gt omfattede
areal ogjparoeller heraf.

Indført i dagbogen for Neksø retskreds
den - 9 MAJ 1964
Lyst.
Udstregning af matr. nr. 247 $, 247 v, 247 x og 247 ~ ,
i tekstens 3. afsnit v~~ ~9A!.~aget forinden dokumentets'

Genpo.rte,"<; Rigtighed oearæJ~e;. anmeldelse til tingslysni

tØt~ktf?'q;
J)e
ve

Uo

Ud
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønnece Damgade 4A . 3700 Rønne

Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

REG.NR. Li5S2 ,et'
Sag nr. 4O/1993

Den 1 5 OKT. 1993

3700 Rønne.

GENPART tU, ?hvv -6j JJp~c;.~c,44,
til underretning, ~~t-dø.. 5""-;, I ~j(j() [,,~~.;, I.

D. h. t. Deres skr. af }
• I _'" J. nt

......... --J' _._ ....t.

Andelsselskabet Østkraft
Skansevej 2
Postboks 9

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at
en transformerstation type KS 1350 pa ejendommen matr. nr.
Gudhjem fiskerleje, beliggende Kalleholled 1 A i Melsted.

placere
247-aæ

Det fremgar af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 29. okto-
ber 1960 tinglyst fredningsdeklaration, der indeholder bestemmelser
om udstykning af sommerhusgrunde, vej- og stianlæg samt bebyggel-
sesregulerende bestemmelser.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. l meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overens-
stemmelse med den indsendte beskrivelse.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen,
safremt den ikke er udnyttet inden 3 ar fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes
for Naturklagenævnet af offentl ige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og l ignende som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700

Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En til-
ladelse ma ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage ret-

/21/ /6- 0001
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FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Modtaget i
Skov- og Natv.rstyreL:':l'n

- 8 i~!l(.J' ?r.i1?\.. .rl ",";\JlJ

Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Åbent klo 9.00 - 15.00

Den 05/05-00
J.nr. 06.11.01.01-00.010.00009

Vedlagt fremsendes genpart af fredningsnævnets afgørelse af 5. maj 2000 vedrørende
opførelse af carport med redskabsrum på ejendommen matr. nr. 247-af Gudhjem
fiskerleje, beliggende Nørreløkke 22.

-=---~ -------:Z- - .- ~ /"::
HenriKEngeH-Rliod

sekretær

:'-

cu:tc,'0\ ''1.''\<,,-\ :t\'\ l,,-l\D OI
~



FREDNINGSNÆ'IØl Hl Li SCi a. .0( 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Ivar Byriel
Clausens Alle 49
5250 Odense SV

Åbent kl. 9.00 - 15.00

KOPI Den 05/05-00
J.nr. 06.11.01.01-00.010.00008

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 247-
af Gudhjem fiskerleje, beliggende Nørreløkke 22, at opføre en carport med redskabs-
rum. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 29. oktober 1960 tinglyst
fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt, at der på hver grund kun må opføres
en enkelt beboelse, og at ingen grund må bebygges med mere end 1/10 af arealet. Byg-
ninger skal opføres uden for de på et deklarationen vedhæftet kort viste byggelinier, og
ingen bygning må opføres nærmere skel end 3 m. Garager kan dog tillades opført i skel,
når højden i naboskellet regnes fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mød~,
ikke overstiger 2,5 m, bortset fra gavltrekant, og når grundfladen ikke overstiger 20 m .
Garager medregnes ikke til bebygget areal. Deklarationen fastsætter endvidere, at så-
fremt den langs landevejen projekterede vej - Kalleholled - på et senere tidspunkt søges
videreført mod nordvest, da skal skråningsanlæg kunne anlægges uden erstatning for
fjernelse af bevoksning eller faste genstande ved 0sterlars-Gudhjem kommunes foran-
staltning langs vejen på de berørte ejendomme. Skråning kan dog ikke anlægges udover
10m fra vejmidte .

Af tillægsbestemmelse lyst 9. maj 1964 fremgår, at påtaleretten i henhold til ovennævnte
deklaration blandt andet tilkommer fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 2. maj 2000, hvorunder Allinge-Gudhjem
kommune har oplyst, at den i deklarationen forudsatte forlængelse af Kalleholled ikke
forventes realiseret.

Fredningsnævnet finder, at fredningsdeklarationen med lethed vil kunne overholdes, så-
fremt den projekterede carport og redskabsrummet flyttes inden for byggelinien, ligesom
den i deklarationen fastsatte bebyggelsesgrad vil kunne overhol~s, såfremt det sammen
med carporten projekterede redskabsrum formindskes med 2 m . Under disse omstæn-
digheder finder fredningsnævnet ikke grundlag for at meddele dispensation til det fore-
lagte projekts placering.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 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 4 A, 3700 Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen.



~l

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

F. Schønnemann



Modtaget

~BornhOlms Amt

~Iiff'
17 MRS. 2000

Fredningsnævnet
Damgade4A
3700 Rønne

Teknisk Forvaltning
. østre Ringvej 1

Retten I Rønns MOdt • DK-3700 Rønne
QL,.O' • aOet ,
'~T\' v~ 'JO Natu ., Tlf. 56952123

,.... rStyrelsen Fax 56952142
. . Gi \

.. VI,': { <Gar

Dato 1 6 MRS. 2000
Deres ref

Vor ref 8-70-51-8-401-19/98

Carport på Nørreløkke 22, Melsted.

Allinge-Gudhjem kommunes tekniske forvaltning har fremsendt en
ansøgning fra Ivar Byriel, Clausens Alle 49,5250 Odense SV, om til-
ladelse til at opføre en carport med redskabsrum på hans ejendom Nør-
reløkke 22, matr. m. 247af, Gudhjem fiskerleje, Gudhjem.

Ejendommen ligger i et udlagt sommerhusområde.

Sommerhusområdet er pålagt en deklaration af29. oktober 1960, angå-
ende områdets veje og stier, udstykning og bebyggelse m.m. med en
påtegning af 9. maj 1964 vedrørende påtaleretten.

I henhold til deklarationen er der pålagt byggelinier på grundene langs
vejene i området. Byggelinien for vejen Kalleholled, som matr. nr.
247af grænser til, er pålagt i en afstant af 10 m fra vejrnidte. Det frem-
går videre af deklarationen, at såfremt Kalleholled skal forlænges mod
nordvest, skal skråningsan1æg kunne anlægges uden erstatning for fjer-
nelse af bevoksning eller faste genstande ved kommunens foranstalt-
ning på nogle nærmere bestemte langs vejen beliggende ejendomme,
bl.a. heromhandlede.

-......
<r-
I

O

--
Ansøgeren ønsker at opføre en 30 m2 stor carport med redskabsrum på
den nordlige del af ejendommen, i en afstand af 6,6 m fra vejmidte og
3 m fra skel.

Carporten opføres med stolpeskelet og redskabsrummet beklædes med
vandretliggende trykimprægnerede blokhusbrædder.
Taget udføres som sadeltag der beklædes med brændte tegltagsten.

Ub M

Landskabsafdelingen
Ole Kock-Jensen
Tlf.: 56952124 lokal 213
Ernail tfokj@bora.dk

mailto:tfokj@bora.dk


I henhold til deklarationen må ingen grund bebygges på mere end 1/10
af arealet. Ejendommen er 785 m2 stor og bebygget med et 71,5 m2

stort sommerhus.
Ifølge fremsendte tegninger bliver redskabsrummet)der er sammen-
bygget med carporte~ 9 m2 stort, hvilket tilsammen med beboelsen
giver 80,5 m2, og dermed en overskridelse af det tilladte bebyggelses-
areal på 2 m2

•

Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets dispensation fra deklaratio-
nens punkt 3 a og b og punkt 7.

Kommunen anbefaler, at det ansøgte tillades, idet det er kommunens
opfattelse, at en eventuel forlængelse af Kalleholled vil belaste området
uheldigt.

Amtsrådet vil ikke udtale sig imod, at det ansøgte tillades.

Sagens akter vedlægges i kopi.

Med venlig hilsen

r!Æ A/-d:-~pU,-
Ole KOCk-Je~
sagsbehandler



FREDNINGSNÆVNET 8(JAP;tN-E~1?---Tlf. 5695 0145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Aase Madsen
Gartnervænget 3
3760 Gudhjem

REG.NR. t..J5~ ~.ol
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS106511Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-8

Den 18/6-2002

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 247-ab
Gudhjejm fiskerleje, beliggende Nørreløkke 14, at opføre en vinkeltilbygning til det eksi-
sterende sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materia-
le.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 29. oktober 1960 tinglyst
fredningsdeklaratin, hvori blandt andet er bestemt:

"På hver grund må kun opføres en enkelt beboelse, og ingen grund må bebygges på mere end 1/10 af area-
let ...

Ingen bygning må opføres nærmere skel end 3 m .. garager kan dog tillades opført i skeL ..

Ingen bygning må opføres med større højde end 3 m, regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tag-
flade mødes bortset fra gavltrekant.. .

Tage skal dækkes med brændte tegl og have en hældning mellem 400 og 500 med det vandrette plan ...

• Ydre bygningssider samt tage og sokler skal fremtræde med gule eller røde brændte sten eller i farver dan-
net af jordfarverne ... Til døre og vinduesrammer, skodder, 0.1. mindre bygningsdele er også andre farver
tilladt. .. "

Fredningsnævnet finder, at det ansøgte projekt for såvidt angår bebyggelsens højde over
terræn ikke opfylder de hensyn, der har været afgørende for fredningsdeklarationens me-
get specifikke bestemmelser herom. Nævnet finder således, at en dispensation til det fore-
lagte projekt vil indebære en sådan videregående afvigelse fra fredningsdeklarationen, at
en gennemførelse af projektet forudsætter en hel eller delvis ophævelse af fredningsdekla-
rationen, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 2. Som følge af det anførte meddeler fred-
ningsnævnet afslag til udførelse af det forelagte projekt.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-

• ger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagetind2ives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.
3kov- og Natu:rSt~elsen
J.nr. SN 2001 - I;lll/_f - (J2) CJ /

\kt. nr. 0/3 '-""':'..Bil..-..
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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 samt Jørgen Jensen.

F. Schønnemann

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



FREDNINGSNÆVNET
REG.NR. ~-~2. ol
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
21 00 K.øbeI"~l).avnø

Hovedmodtager
Charlotte Jespersen og
Kenneth Larsen

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tif. 5695 0;45
Fax. 5695 0245

Ryesgade 125, 2.
2100 København ø

MPS11033/Sagsbeh. HER
J.m. 06.11.01.01.2004-39.4
Deresj.m.

1. oktober 2004

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 247-ag Gudhjem fiskerleje, beliggende Kalleholled 10, Melsted,
at opføre et sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 29. oktober
1960 tinglyst fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt:

3a. På hver grund må kun opføres en enkelt beboese, og ingen grund må bebygges på me-
re end 1/10af arealet.

c. Bygninger skal opføres med længderetning vinkelret på og gavle parallelt med den pro-
jekterede vej, Norre Lyjka, højst afvigende 50tH hver side for denne hovedretning.

•
e. Ingen bygning må opføres med større højde end 3 m, regnet fra terræn til den linie,
hvor ydervæg og tagflade mødes bortsat fra gavltrekant .
f. Tage skal dækkes med brændte tegl og have en hældning mellem 40° og 50° med det
vandrette plan.
g. Ydre bygningssider samt tage og sokler skal fremtræde med gule eller røde brændte sten
eller i farver dannet af jordfarveme ...

Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af projektet på vilkår, at fredningsdeklarationens be-
stemmelser overholdes, herunder at tagdækningen skal udføres i brændte
tegl. Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at imødekomme en eventuel
ansøgning om dispensation til at anvende betontagsten til tagdækning.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-

Skov- og Natu:rstyreJs91"',
J.nr. SN 2001 - It." ~.OOO l
I\kt. nr. &3 --..:. Bil.
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ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig inte-
resse 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende
Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fin-
des på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsfor-
ening samt Kalmar-huse als.

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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Fre mngsnævnet for Bornholms Regionskommune

Damgade4a
3700 Rønne

NATUR OG MIUØ

MOdtagel

2. september 2004

Opførelse af sommerhus, Kalleholled 10, Melsted

Regionskommunens Plan & Byg har for Charlotte Jespersen og Kenneth
Larsen, København, ved Kalmar-huse a/s fremsendt en ansøgning om Fred-
ningsnævnets tilladelse til at opføre et 69 m2 stort sommerhus med en 9 m2

stor overdækket terrasse på ovennævnte ejendom matr.nr. 247 ag, Gudhjem
fiskerleje.

Ejendommen, der er 1177 m2 stor og ubebygget, ligger i sommerhusområde
mellem Gudhjem og Melsted.

Sommerhusområdet er omfattet af en deklaration tinglyst 29.10.1960 angå-
ende udstykning og bebyggelse m.m. En påtegning af 9.5.1964 udvider påta-
leretten til også at omfatte Fredningsnævnet.

• Sommerhuset agtes opført med ydervægge med vandret beklædning af sibi-
risk lærk og med 40° sadeltag beklædt med teglrøde betontagsten. Huset op-
føres på den nordlige del af grunden på et højtliggende, fladt plateau og med
længderetning vinkelret på Nørreløkke. Bebyggelsesprocent for sommerhus
inc1. overdækket terrasse bliver 6,6 %.

Ovennævnte deklaration indeholder bl.a. bestemmelser om,

3 e. Ingen bygning må opføres med større højde end 3 m, regnet fra terræn
til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes bortset fra gavltrekant.

3 f. Tage skal dækkes med brændte tegl og have en hældning mellem 40° og
50° med det vandrette plan.

3 g. Ydre bygnings sider samt tage og sokler skal fremtræde med gule eller
røde brændte sten eller i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di sienna,

Fredningsnævnet.
for '-\ er /l'fV
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umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding.

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det an-
søgte på vilkår, at tagdækning udføres med brændte tegl, og at tagdækning og
ydre bygnings sider gives i farver i overensstemmelse med dek1arationens be-
stemmelser.

Der vedlægges kopi af sagens dokumenter samt et oversigtskort.

Med venlig hilsen

9~~~J--
Gerda Kofod

Dir. tIf.: 5692 2053

mail: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag:
Kopi af sagens dokumenter
Oversigtskort

mailto:Gerda.Kofod@brk.dk
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