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DEKLARATIONER>



REG. NR. 8.5532.00.1
MELLEM BYERNE

401 ALLINGE-GUDHJEM 1812 IV NV

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Deklaration af 13/4 1972 (privat), lyst 4/5 1972, om bestem-

melser for bebyggelse, herunder om slørende beplantning, del-
vis off. adgang samt friholdelse for beplantning af 3 klippe-
partier.

- Afgørelse af 14/2 1986 (nævn - 180/85) - tilladelse til ude-
stue.

- Afgørelse af 24/5 1988 (nævn - 69/88) - tilladelse til car-
port.

- Afgørelse af 27/9 1989 (nævn - 114/89) - tilladelse til som-
merhus.

- Afgørelse af 26/6-1991 (nævn 34/91), - tilladelse til spilde-
vandsprojekt med 7 pumpestationer.

- Afgørelse af 26/6-1991 (nævn 62/91) - tilladelse til som-
merhus på matr.nr. 46~.

- Afgørelse af 31/3 1992 (nævn - 27/92) - godkendelse af som-
merhus.

MATRIKE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. 4/ 5 19 72)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

46~, 142, 145~, 155, 163 Allinge-Sandvig Markjorder

Gældende matrikulært kortbilag: af februar 1972

Se også REG. NR.:



REG. NR. 5532,00

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Afgørelse af 12.7,93 (nævn 26/93) - tilladelse på vilkår

til redskabsskur.
- Afgørelse af 21.9.93 (nævn 39/93) - tilladelse til tilbygning.
- Afgørelse af lO, november 1994 (nævn 25/1994) - tilladelse

til opførelse af carport.

Afgørelse af 19.03.1997 (nævn 10/97) - Tilladelse til at opføre
carport med udhus på matr.nr. 46k Allinge-Sandvig markjorder.

Afgørelse af 18.06.1997 (nævn 18/97) Tilladelse til opførelse
af sommerhus på matr.nr. 46q allinge-Sandvig markjorder

Se også REG. NR.:
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REG. NR.:

"'1u I ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE RE('NR . .5~i2.,
"

KORTBLAD NR. 50~~ /1612. '" NV 1: 20000

4oa, 141o- ,

155, 16~,
c142, 145"',

164 og 165
(5 S k"~.l,

SOGN: Allinge-Sandvig Markjorder

Private.

Deklaration, l. 4.5.1972 •

Bebyggelsesregulering.

Beste~elser vedrørende udstykning, bebyggelse og
etablering af sløre~de beplantning.
Færdselsret for alle sommerhusbeboere i området og
færdselsret til fods for offentligheden.
~ klippepartier skal friholdes for bebyggelse.

Fredningsnæv~et for Bornholms amtsrådskreds, fred-
ning5pl~~udvalge~for Bornholæs ~t og Allinge-
Gudhje~ kommunes byråd.
K 22 - 27
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-4 R~t:NR S~-~~ .
Køben.', •

/3-'!,/'7?'J
Anmelder: o<:..>

Cnr.J fJ.~J'.J~
LI t;T Y'/S- i972..

2J Der skal lang8 ejendommens østlige, vestlige og sydlige afgræns-
ning, således som vist på vadhæftede kort, etableres en 5 m
bred let slørende beplantning.

~) Der skal vær. færdselaret' tor alle sommerhusbeboerne i området
(ld de på kort'et vist'e 6 og 10 m brede veje og 3 m brede sti,
Gi færdselsret til fods for otfentligheden ad de nævnte veje
Gamt sti.

4) De på Tedbæ!te4~ kort'med bogstaverne A, ! og ~ angivn~ arealer,
'4er'b1..a..'bestAr'a!-llClle' smukke-klippeformationer. fr~holdes
for bebyggelse.

5) Der skal slvel ved placering og opførelse af .fremtidi&7 bygnin-
i~r.~9•.Y'~.~læg,~ de dertil n~~y~ndige yeJe.tagea v~~est mu-

..,ligt'hensyn til terrænets særpræg. Bortsprængn~n~ af kllpper må
kun tinde sted, når det er nødvendigt for placer~ne og funda-
mentering af de tilladte bygninger.

iderllgere indskrænkende bestemmelser om retten til bcbj~~else m.v.
l det/den til enhver tid ~ldende bygni~g8reglement/bygnln~svedtæet
og lovgiyninLen i det hele taget skal respekteres uanset for~~n~vn-
te besteIIllnelser•

....... • K/old.kovAIS. K.bo.hln



Denne deklaration be~res tingly.~ på matr.nr. 145'c og 155 og de .
dele af matr.nr. 46 ,2;, 142 og 163, ~()1l-erang1nt på ve~aøA~,~:e!;"'~.~

"~::eret tilkommerfredningsnævnetfor Bornholmsamt·sr~~sk:U.· .'
fredningsplanudvalget for Borhholme aat og Allinge-Gudhjem kommu-
nes byråd.
Det bemærkes, at detailplanlægning vedrørende resterende arealer
foretaGes i samarbejde med fredningøplanudvalgets sekretariat.

~ ~Med hensyn til pantehæftelser, servitutter ag andre byrder henvi-
ses til ejendommens blad i tingbogen •.
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e-llinf3e-Sandvig, den /3 / tf 1972
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Akt: Skab nr.
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05532.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05532.00

Dispensationer i perioden: 14-02-1986 - 21-12-2001



Fredningsnævnet
9 • for

Bornholms amts fredningskredse" Domm~rkonlor~l i R0nD~
D.mg.de 41., 3700 Rønne. tI( (03)950145

L\)s.~ Q2j
?-,/?- -8'.g nr. 180/1985

r-?I\J,
DeD 1 4 FEB. 1986

Fru Ella M. Petersen
Tunøvej 47

-.-3550 Slangerup.

GENPART til, Fredriingsstyre Is en
til underretn!ng,
D. h. t. Deres skr. af

J. nr.+" 4< ·bii~g'.

Ti! fredr,irgsrrgJ;:;terct
til ori6'1:eri:'1g- d% ~!l~-

., -, . ·,Modtaget IfrednmgssfyreJsen - . . " -, ." M? .

•

---

1 9 FEB. 1986

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 46 ~ Allinge-Sandvig markjorder, belig-
gende Markvejen 47,at opføre en 15 m2 stor udestue som tilbygning
til et sommerhus på ca. 55 m2• Udestuen agtes opført ved husets
sydfacade og udført med sider som glaspartier mellem de bærende
stolper og med fladt tag beklædt med klare, bølgede acrylplader.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fred-
ningsdeklaration, tinglyst den 4. maj 1972, der bl.a. bestemmer,
at tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af
materiale i mørkegrå, rød eller sort farve.

Det er oplyst, at i det pågældende sommerhusområde er 2 skure,
herunder et på Deres ejendom, og l garage udført med tagdækning
af klare plader og l skur med lysegrå aluminiumsplader, alle med
sternbrædder. Der ses ikke at være meddelt tilladelse hertil af
fredningsnævnet •

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til udførelse af
tilbygningen i overensstemmelse med den indsendte tegning og be-
skrivelse, men på betingelse af, at deklarationens bestemmelser om
tagdækning respekteres.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Allin-
ge-Gudhjem kommune og af Dem.

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 kræves
tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne ~~:rjv~SØftrr'aø.~l!t tid !recd,ni?gf/s;:,yr,e}!en,



.. Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds ~Lt;,":-;e Dommerkontoret i Rønne d

Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 95 01 45

H. Tripsen Nielsen
Jernkåsvej lo
2770 Kastrup.

REG. HR.
Sag nr. 69/ l 988

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 46 ~ Allinge-Sandvig markjorder, beliggen-

2de Asteløkken 5, at opføre en ca. 23 m stor carport med udhus.
Carporten udføres som stolpekonstruktion med tag af sorte alumini-
umsplader og sider beklædt med trykimprægneret træ.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den
4. maj 1972 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt,
at ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfar-
verne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt,
dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at
nævnet intet har at indvende mod projektet, idet nævnet finder,
at ydervæggenes farve opfylder de hensyn, der har været afgøren-
de for fredningsdeklarationens bestemmelser herom.

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, 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 må ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, 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 og
Allinge-Gudhjem kommune.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. \303 L -ett:-1,,40

Den 2 4 MAJ 1988

GENPART tif, S k o v:.. o g N a t u r s t y r e l s e n
til underretning,
O. h. t. Døre•• kr. af
J. nr.

+ bilag.

Lorentzen



REG. NR.
Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (031 9501 45

MOdtaget r
Skov- og Naturstyrelsen Sag nr. 114/1989.

2 J SEP. 1989
Den 27 SEP. 1989

Kim Kofcied
Peter lpsensvej 89
3700 Rønne.

GENPART tM, Sko v- og Nat urst yre Ise n
til underr.ming,
o. h. t. Der.. Ør. Ilt
J. nr.
+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 46 ~ Allinge-Sandvig markjorder, beliggende
Asteløkken 4, at opføre et 53 m2 stort sommerhus med en 9 m2 stor
overdækket terrasse. Huset udføres med ydervægge af trykimprægne-
rede profilbrædder og med 30° sadeltag beklædt med sorte eternit-
plader.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj
1972 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at
tagdækning skal være af rød, mørkegrå eller sort farve, og at yd-
re bygningssider skal fremtræde i jordfarver.

•e
e

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at nævnet in-
tet har at indvende mod projektet, idet nævnet finder, at ydervæg-
genes farve opfylder de hensyn, der har været afgørende for fred-
ningsdeklarationens bestemmelser herom.

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-
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.

Miljørninisteriet
S)~ov-og Naturstyrelsen
J.nr. SN l'J.Il/Ø -oocJi-
Akt. nr. ,.

~verrtef"
L\J ! (~/('-1M MS &



tt> Opmærksomheden henledes pA, 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 Allinge-
Gudhjem kommune.

Lorentzen

e
e
e
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 95 01 45

Sag nr. 34/1991

Den

.
28 JUH' 1991

Allinge-Gudhjem kommune
Skovløkken 4
lej n
3770 Allinge.

GENPART 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. af
J. nr.

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet har Allinge-Gudhjem kommune ansøgt om tilla-
delse til at udføre et spildevandsprojekt "Mellem Byerne" mellem Al-
linge og Sandvig. Projektet omfatter nedlægning af tryk- og gravita-
tionsledninger og anbringelse af 7 pumpestationer.

Det fremgår af sagen, at det projekterede anlæg på en knap 300 m lang
strækning ligger inden for en afstand af 100 m fra kysten, og at pro-
jektet bl.a. omfatter ejendommen m~r. nr. 368 Allinge-Sandvig mark-
jorder, hvorpå der den 5. juli 1939 er lyst fredningsdeklaration, der.
bl.a. bestemmer, at arealet skal bevares i sin nuværende tilstand, og
at bebyggelse er forbudt. Projektet omfatter endvidere ejendommen
matr. nr. 151-a smst., hvorpå der er lyst fredningsdeklaration den 24.
november 1970, som indeholder forbud mod bebyggelse.

e
e
e

Det er oplyst, at det eneste synlige spor efter arbejdets udførelse
vil være et jerndæksel i terrænhøjde på en pumpebrønd anbragt i niveau

*-med terræn på matr. nr. 151-a, et dæksel i terrænhøjde over en pumpe-
station samt et kabelskab på arealet søværts strandbeskyttelseslinien.

I medfør af naturfredningslovens § 46, stk. 6, jfr. stk. log § 34,
meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte pro-
jekt i overensstemmelse 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 § 58 og § 34 stk. 2 indbrin-ttl ges for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljø-
lVliljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN /jll) '-OOo!
Akt. nr. / (/ /



ministeriet, Bornholms amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klage indgivet, ~l~~~~~~~~~elsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfr~d~i~9s~~vnet.

Opmærksomheden henledes på, at der even~G~lt tillige kræves tilladelse
fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
tt holms amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Lorentzen

ee
e
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 9501 45

Sag nr. 62/1991 MOdæg~,
• Skov- og Na't8 JUM' 1991 ,ursty"elsen

2 7 JU,:;' 1991Den

Kim Kofoed
Peter lpsensvej 89
3700 Rønne.

GENPART til, Sk ov-
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

og Naturstyrelsen

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejen-
dom matr. nr. 46-r Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Asteløkken
6, at opføre et 73 m2 stort sommerhus incl. 10 m2 overdækket terrasse.
Huset udføres med ydervægge af trykimprægnerede profilbrædder i grøn
farve og med 30° sadeltag beklædt med sortblå eternitplader.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972
tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at ydre byg-
ningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, ter-
ra di sienna, umbra, engelskrøde, italienskrøde, dodenkop) eller hvidt,
sort eller ved de nævnte farvers blanding.

e
e
e

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at nævnet intet
har at indvende mod projektet, idet nævnet finder, at ydervæggenes
farve opfylder de hensyn, der har været afgørende for fredningsdekla-
rationens bestemmelser herom, idet det forudsættes, at den grønne far-
ve hidrører fra træimprægneringen.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,
Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem
kommune.

ti Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
Mi1J'~EJ;lcie klageberettigede . En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af:lJDI!3tenef

Sko\'- °9 NatW'styrelsen lLlt/t?-7~o'V
J.nr. SN I

Akt. nr '-1"1- I.



e
e
e

klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes pA, at der eventuelt kræves tilladelse fra an-
dre myndigheder til udførelsen af projekte~;

" .
.. " ~ "t. ; : r-Genpart af denne skrivelse er sendt ·t;il~Sk-bv- og Naturstyrelsen , Born-

d' ~

holms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem
kommune.

Lorentzen
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret I Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne. tlf. 53 95 01 45

REGeNt b6C09. ,00

Sag nr 27/1992

Den 3 1 HRS. 1992

Poul Larsen
Egedesmindevej 16
6100 Haderslev.

GENPART til, S k ov - og N at urst yrels en
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ bilag

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 46-p Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Aste-
løkken 10, at opføre et ca. 75 m2 stort sommerhus. Huset udføres
med ydervægge i trykimprægneret træbeklædning og med ca. 30° sadel-
tag beklædt med røde tagsten.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj
1972 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at teg-
ninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnæv-
net, at ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jord-
farverne, og at tagdækning skal være af brændte røde eller mørke
tegl eller af materiale i mørkegrå, rød eller sort farve.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved tilla-
delse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med
den indsendte tegning og beskrivelse, idet nævnet finder, at yder-
væggene s farve opfylder de hensyn, der har været afgørende for de-
klarationens bestemmelser herom.

Da fredningsnævnet den 29. marts 1992 har konstateret, at huset er
opført unden fredningsnævnet s tilladelse, skal man påtale dette.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes
for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømi-
nisterlet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Allinge-Gudhjem kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
_ Dommerkontoret i Rønne
• Damgade 4A . 3700 Rønne

Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

REG. NR. 5 S 3 2 . O O

Sag nr. 26/1993

1 2 JULI 1993
Den

Palle Bech
ValbygArdsvej 23
2500 Valby.

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

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til pA Deres
ejendom matr. nr. 46-h Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Mark-
vejen 37, at opføre et 8 mZ stort redskabshus, der agtes placeret

tt umiddelbart sydøst for det eksisterende sommerhus i en afstand af
1,5 m fra skel mod naboejendommen mod syd. Bygningen agtes udført
med ydervægge af træ og tag af pap.

Det fremgAr af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4.
1972 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at
bygningssider skal fremtræde i jordfarver, hvidt eller sort.

maj
ydre

I medfør af lov om naturoeskyttelse § 50 stk. l meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overens-
stemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse pA vilkAr, at
ydervægge gives farve i overensstemmelse med deklarationens bestem-
melser, hvilket ikke ses at fremgA af projektet.

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 offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.

Klagee, Rønne.

~r1

indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700

,

\ R.\\\ 1",--(5 c~:2
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
_ Dommerkontoret i Rønne
.) Damgade 4A . 3700 Rønne

Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

REG.NR. 56G~ ,QQ

Sag nr. 39/1993
Den 2 1 SEP. 1993

Palle Bech
Valbygardsvej 23
2500 Valby.

GENPART til,
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ bilag.

Skov- og naturstyrelsen
Modtaget I

Skov- 03 Naturstyrelsen

2 8 SEP. 1993

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til pa Deres
ejendom matr. nr. 46-h Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Mark-
vejen 37, a~ opføre en 15 m2 stor tilbygning og en 11 m2 stor have-

~I stue ved nordfacaden af det eksisterende sommerhus. Tilbygningen
udføres med ydervægge i gasbeton og 30° sadeltag beklædt med tegl.
Havestuen udføres ligeledes i gasbeton med vinduespartier og fladt
tag beklædt med pap.

Det fremgar af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj
1972 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at ydre
bygningssider skal fremtræde i jordfarver, hvidt eller sort, og at
tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller materi-
ale i mørkegra, rød eller sort farve.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. l meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overens-tt stemmelse med den indsendte tegning og 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 lignende som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.

K l a g e indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 12l1/ ~ -CC>2.z..

A' I _o I,



Fredningsnævnet
for

_ornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Aønne

Damgade 4A . 3700 Aønne
Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Sag nr. 25/1994
1 aOV.1994Den

Ellen og Kai Hjort Ipsen
Cæciliavej 72
2500 Valby.

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

+ bilag .

• Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at opfø-
re en 21 m2 stor carport med redskabsbygning på Deres ejendom
matr. nr. 46-e Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Markvejen
33.

•

Ejendommen, der er 805 m2 stor, er i forvejen bebygget med et
hvidmalet sommerhus. Ejendommen er omfattet af en fredningsdekla-
ration lyst den 4. maj 1972, der bl.a. indeholder bestemmelser
om bebyggelsens udformning, farvevalg, tagdækning m.v. Bestemmel-
ser om et 5 m bredt beplantningsbælte mod ejendommens vestlige
afgrænsning samt bestemmelse om, at byggeri skal respektere byg-
ningsreglement m.v. Det er vedrørende farvevalget og tagdæknin-
gen særlig bestemt, at ydre bygningssider skal fremtræde i jord-
farver eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding,
og at tagdækningen skal være af brændte røde eller mørke tegl el-
ler af materiale i mørkegrå, rød eller sort farve.

Carporten med redskabsbygningen er efter det oplyste en standard-
model af trykimprægneret træ med fladt tag dækket med klare PVC
tagplader.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved dispensation fra nævnte fredningsdeklaration til at opfø-
re den ansøgte carport med redskabsbygning, idet nævnet finder,
at trykimprægneret træ opfylder de hensyn, der ligger til grund



_

Bornholms Amt
~ ~n~nAt
......-

'. 26 SEP. 1994

.Fredningsnævnet
Damgade 4 A
3700 Rønne

Retten i Rønne
Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1

DK-3700 Rønne

Tlf. 56952123

Fax 56952142

Sagsbehandler:
Ole Kock-Jensen
56952124 klartone 213

Deres ref.: Vor ref.:

• 8-70-51-8-401-1/94
BN260.0KJ/ht

Dato:
2 2 SEP. 1994

carport med redskabsskur på matr. nr. 46e, Allinge-sandvig mark-
jorder.

Ved brev af 30.08.1994 har Allinge-Gudhjem kommunes tekniske for-
valtning for Ellen og Kai Hjort lpsen, København, søgt dispensa-
tion fra fredningsdeklaration af 04.05.19~~til på ejendommen
matr. nr. 46e, Allinge-Sandvig markjorder, ~t opføre en 21 m2
stor carport med redskabsbygning.

Ejendommen, der er 805 m2 stor og bebygget med et sommerhus, lig-
ger ved den private fællesvej Markvejen, mellem Langebjerg og
Sandvig. Området er udlagt til sommerhusområde i Allinge-Gudhjems
lokalplan 03-08.

•
Deklarationen, der omfatter sommerhusområdet, indeholder bl.a.
bestemmelser om bebyggelsens udformnimng, farvevalg, tagdækning
m.v., bestemmelser om et 5 m bredt beplantningsbælte mod områdets
østlige, vestlige og sydlige afgrænsning, samt bestemmelse om at
byggeri skal respektere bygningsreglement/bygningsvedtægt og lov-
givningen i det hele taget uanset ovennævnte bestemmelser.

Carporten, der så vidt det ses af det medsendte bilag, er en
standard model af trykimprægneret træ med fladt tag dækket med
klare PVC-tagplader, ønskes opført i ejendommens sydvestre hjør-
ne, 1,5 m fra naboskel og 1,5 m fra eksisterende trærække mod
Markvejen, og dermed nærmere skel end de 2,5 rosom bygningsreg-
lementet foreskriver for garager, carporte, udhuse m.v. i sommer-
husområder.

Carporten bliver lukket i den ene gavl af redskabsskuret og den
ene side af en bræddevæg.

Ved besigtigelse af grunden er det konstateret, at carporten ved
placering i det ønskede hjørne kan overholde skelafstanden til
nabogrund og respektere beplantningsbæltet.



2.

Det er i alle tidligere sager om tilladelse~il bebyggelse i det-
te område forlangt, at deklarationens best~mmelser, om at tagdæk-
ning skal være af brændte røde eller mørke-tegl eller materiale i
mørkegrå, rød eller sort farve, overholdes.

På den baggrund anbefaler amtsrådet Fredningsnævnet at deklara-
tionens bestemmelse forlanges overholdt, således at carporten
skal respektere de vedtagne bestemmelser om skelafstand, beplant-
ningsbæltets bredde, samt farve på bygningssider og tag.

Med venlig hilsen

~Øz,\~.~~
Ole Kock- osen

10p0gra:

•
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A . 3700 Rønne

Telefon 56 95 01 45-· Fax 56 95 02 45

REG..Nft 55~;L. 00

Sag nr. 10/1997
Den 1 9 MRS.1997

Anne og Teddy Heinfelt
Komstrilipvej 34 A
2610 Rødovre.

GENPART til,
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

Skov- og Naturstyrelsen

+ bilag

•
Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at opfø-
re en 36 m2 stor carport med udhus på Deres ejendom matr. nr .
46-k Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Asteløkken 1.

Ejendommen er en 801 m2 stor ubebygget grund. Ejendommen er om-
fattet af en fredningsdeklaration lyst den 4. maj 1972, der bl.a.
indeholder bestemmelser om bebyggelsens udformning, farvevalg og
tagdækning m.v. samt bestemmelser om, at byggeri skal r~spektere
bygningsreglement og lovgivningen iøvrigt. Det er vedrørende far-
vevalget og tagdækningen særlig bestemt, at ydre bygningssider
skal fremtræde i jordfarver, hvidt, sort eller ved de nævnte far-
vers blanding, og at tagdækningen skal være at brændte røde eller
mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød eller sort farve.

Efter det oplyste agtes carporten med udhuset udført med 23° sa-
deltag beklædt med betontagsten og med ydervægge beklædt med træ-
panelplader.

Fredningsnævnet har den 10. marts 1997 konstateret, at bygningens
fundament allerede var støbt.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved dispensation fra ovennævnte fredningsdeklaration til at op-
føre den ansøgte carport med udhus. Tilladelsen gives på vilkår,
at fredningsdeklarationens bestemmelser om farve på tagdækning og
ydre bygningssider overholdes. Nævnet skal påtale, at byggeriet
er påbegyndt inden fredningsnævnets tilladelse forelå.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen I
J.nr. SN 1996 - 1.2" IG --OCOS RU. to
Akt nr ')



Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

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

tt Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En
tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

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 Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem
kommune samt Miljøbyg Entreprise ApS.

tt ~- , X:
F. Schønnemann



Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne
Damgade4 A, 3700 Rønne
TIt. 56950145 . Fax. 56950245

lI7foCffagei i
Skov- og Naturstyrelsen

1 S ~IUNl 1997

1 8 JUNI 1997
J.nr. 1B/19 97
Den

Karsten Erik Olsen
Smedegade 50

3720 Aakirkeby.

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

+ bilag REG. Nit 5.~·J2,. 0 O'

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
.. ejendom matr. nr. 46-q Allinge-Sandvig markjorder, beliggende

Asteløkken B, at opføre et B2 m2 stort sommerhus. Projektet er
nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj
1972 tinglyst fredningsdeklaration.

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

~ævnets afgørelse er enscemmig .

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddel t. En
tilladelse må ikke udnyttes f~r udløbet af klagefristen. Er klage
indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenæv-

.~....__~ "./'" ,-,~":0n
J -\ ~ ~t \ I" - O<:5C';- -Bih-



net bestemmer andet.

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 Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem
kommune.

•

•

•



FREDNINGSNÆVNET tlf. 56 95 01 45

• RE('- NR 55 J '\ Modtaget iu. . .:J~. 00· Skov.o~Naturstyrelsen

Damgade 4 A
3700 Rønne

Fax 5695 0245
Giro 8-085-110

Bornholms Amt Fredningskreds

Anne og Teddy Heinfeldt
Kamstrupvej 34 A
2610 Rødovre

Åbent 9.00 - 15.00

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

Den '3 1 JULI 1998
J.nr. 26/1998

Deres J.nr.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 46-k
Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Asteløkken 1, Sandvig, at opføre et 6 m2 stort
udhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

• Det fremgår af sagen, at ejendommen, der er 801 m2 stor, ligger i et sommerhusområde
på Langebjerg, Sandvig. Ejendommen er bebygget med en 36 m2 stor garage indehol-
dende et 15 m2 stort udhus.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst den 4. maj 1972, der bl.a.
indeholder bestemmelser om bebyggelsens udformning, farvevalg og tagdækning m.v.
samt bestemmelser om, at byggeri skal respektere bygningsreglement og lovgivningen
iøvrigt. Det er vedrørende farvevalget og tagdækningen særligt bestemt, at ydre byg-
ningssider skal fremtræde i jordfarver, hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding,
og at tagdækningen skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af et materiale i
mørkegrå, rød eller sort farve.

De har under sagen oplyst at være indstillet på at udforme tagdækningen som et sadeltag
og iøvrigt overholde deklarationens bestemmelser.

• I den anledning meddeler fredningsnævent i medfør af den på ejendommen lyste dekla-
ration tilladelse til at opføre det ansøgte udhus i overensstemmelse med tegningerne og
beskrivelsen, dog således at tagdækningen udformes som et sadeltag. Tilladelsen er iøv-
rigt betinget af, at deklarationens bestemmelser om tagdækning, materiale og farvevalg
overholdes.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 inddbringes for Naturklage-
nævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfsorening og lokale
foreninger 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. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
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•

Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

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

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145
Modtaget \

Skov- og Naturstyrelsen
I/"r ~(lCl'~ ~ nZ\:, ,~:h~)v

Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

for Bornholms Amts fredningskreds

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 08/10-99
J.nr. 06.11.01.01-99.040.00006

REG. NIl35:S~. Go

Vedlagt fremsendes g~part af fredningsnævnets afgørelse af 6. oktober 1999 vedrørende
opførelse af en 3,5 m stor karnap på et eksisterende sommerhus på matr. nr. 46-e Al-
linge-Sandvig markjorder.

/ ": F. Schønnemann

~oa
sekr

Qcl S~ \ ~~ \...i~\~( b-QOO S-

'\



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
5695 0245

Ellen og Kaj Hjort Ipsen
Cæciliavej 72
2500 Valby

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 06/10-99
J.nr. 06.11.01.01-99.040.00005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom ~atr. nr. 46-e
Allinge-Salflvig markjorder, beliggende Markvejen 33, at opføre en 3,5 m stor karnap
på et 54 m stort eksisterende sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til næv-
net fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4.maj 1972 tinglyst fred-
ningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt, at tegninger udvisende bebyggelsens yd-
re skal godkendes af fredningsnævnet, at tagdækning skal være af brændte røde eller
mørke tegl elle af materiale i mørkegrå, rød eller sort farve, og at ydre bygningssider
skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne.

I medfør af deklarationen og lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt på vilkår, at karnappens facade og
eventuelle tagdækning udføres under iagttagelse af fredningsdeklarationens bestemmelser
om farve- og materialevalg.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af offentlige myndigheder,Danmarks Naturfredning sforening og lokale foreninger 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. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

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

~æ;;;iM?=F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245e·

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 08/10-99
J.nr. 06.11.01.01-99.042.00008

REG.Nit 55.:'~·Co

Vedlagt fremsendes genpart af fredningsnævnets ~gørelse af 6. oktober 1999 vedrørende
opførelse af 2 tilbygninger på tilsammen 24,5 m til eksisterende sommerhus på matr.
nr. 46-ø Allinge-Sandvig markjorder.

/~
, F. Schønnemann
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FREDNINGSNÆVNET 5695 0145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Niels Tolstrup
Ellebækvej 9
2820 Gentofte

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 06/10-99
J.nr. 06.11.01.01-99.042.00007

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 46-ø
Allinge-Sandvigznarkjorder, beliggend2 Markvejen 45, at opføre 2 tilbygninger på til-
sammen 24,5 m til eksisterende 55 m stort sommerhus. Der er endvidere ansøgt om
tilladelse til etablering af brændeovnsskorsten på sommerhusets østgavl. Projektet er
nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972 tinglyst fred-
ningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt, at tegninger udvisende bebyggelsens yd-
re skal godkendes af fredningsnævnet, at tagdækning skal være af brændte røde eller
mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød eller sort farve, og at ydre bygningssider
skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne .

I medfør af deklarationen og naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 godkender nævnet
herved det forelagte projekt på vilkår, at dette udføres i overensstemmelse med de
indsendte tegninger og beskrivelsen samt, at tilbygningernes tagdækning og facader
udføres under iagttagelse af fredningsdeklarationens bestemmelser om farve- og
materialevalg.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af offentlige myndigheder,Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger 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. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

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

------- F. SchØnnemann



Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Rønne
Tlfo 56950145 . Fax. 56950245

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

3 - APR. 1998
Den 2 3 MRS. 1998
J.nr.38/1997

Helga og Finn Hald
Mikkelegade 18 A, Tejn,
3770 Allinge

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

REG. NR 55 3;z, .00

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom, matr.nr. 46-d Allinge-Sandvig markjorder, beliggende
Markvejen 51, Sandvig, at opføre en 16,74 m2 stor tilbygning til
et sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

2Det fremgår af sagen, at ej endommen J der er 817 m , er bebygget
med et 67,68 m2 stort sommerhus med gavle af hvidmalet gasbeton
og facader i grønmalede sektioner af lodretstillede brædder ad-
skilt af sorte stolper. Taget er beklædt med røde tegl.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration, lyst den 4.
maj 1972. Deklarationen fastsætter, at tegninger udvisende bebyg-
gelsens ydre, skal godkendes af fredningsnævnet. Deklarationen
indeholder endvidere bestemmelser om tagdækning og farvevalg til
ydre bygningssider.

Bornholms Amt har meddelt, at man ikke vil modsætte sig det an-·
søgte, såfremt deklarationens bestemmelser om farvevalg og mate-
rialer overholdes. Amtet har endvidere bemærket, at, såfremt til-
bygningen beklædes med blokhusbrædder, vil dette ikke harmonere
med den eksisterende facadebeklædning. ,

I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af den på ejen-
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dommen lyste deklaration tilladelse til at opføre den ansøgte
tilbygning i overensstemmelse med tegningerne og beskrivelsen,
dog således at træbeklædningen ikke udføres i blokhusbrædder, men
som de eksisterende facader af lodretstillede brædder adskilt af
sorte stolper. Tilladelsen er endvidere betinget af, at deklara-
tionens bestemmelser om tagdækning og farver på ydre bygningssi-
der overholdes.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladel-
sen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger 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. Er klage
indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenæv-
net bestemmer andet.

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 Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem
kommune.

,

F. Schønnemann
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FRE \\!1orltaoet i
DNINGSNÆVN~rOV_ n~ 1\l~'(urstYrelsen tlf. 56 95 01 45

Bornholms Amt Fredningskreds Damgade 4 A
3700 Rønne

Fax 5695 0245

Heidi og Jan Brockmann
Nattergalevej 7
2630 Taastrup

GENPART til Skov- og Natursty- Åbent 9.00 - 15.00•til underretning relsen
D. h. t. Deres sktåfdn~ngsregisteret

J.nr. + bilag
Den 27. april 1999

Sag nr .14/1999

REG. NR.353~.oo Deres J.nr.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 155-q
Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Stakkevænget 2, at opføre et 64 m2 stort som-
merhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til fredningsnævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972 tinglyst fred-
ningsdeklaration, der blandt andet indeholder bestemmelser om tagdækning og ydre byg-
ningssiders farver. Bygningstegninger skal endvidere godkendes af fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 20. april 1999, hvorunder det blev an-
skueliggjort, hvor på grunden sommerhuset ønskes opført, idet bygmester Mino Kofod
oplyste, at ydervæggene vil fremstå i trykimprægneringens grønne farve. Taget vil blive
udført i angiveligvis sort bølgeeternit.

I medfør af pkt. 1) i den på ejendommen tinglyste deklaration meddeler fredningsnævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den ind-
sendte tegning og beskrivelse, herunder at ydervægge udføres i trykimprægneret træ og
fremstår i denne farve.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

F. Schønnemann
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FREDNINGSNÆVNET
REG. NR. 5522.00

Tlf. 5695 0145

• for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Pia Paulin
Mejerivej 26
6310 Broager

Modtaget i ~15..Qv-og Naturstyrelsen
Skov- og Naturstyrefi'Hk\ningsregisteret

1 2 MRS. 2001 Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS10278/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2001-6

Den 8/3-2001

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 46-z Al-
linge-Sandvig markjorder, beliggende Markvejen 41, Allinge, at opføre to tilbygninger.
Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972 tinglyst fred-
ningsdeklaration, der blandt andet fastsætter:

"..Tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
Tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale imørkegrå, rød eller sort farve.
Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ... eller hvid, sort ...
Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m.v. i det/den til enhver tid gældende
bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget skal respekteres uanset forannævnte
bestemmelser...

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet"

• I medfør af den på ejendommen tinglyste deklaration meddeler nævnet herved tilladelse
til udførelse af projektet på vilkår, at tilbygningens facade udføres under iagttagelse af
fredningsdeklarationens bestemmelser om farvevalg.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 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 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.

Skov- og NaturstY.relsen
J.nr. SN 2001 • /;( IIIt - cJ2)O 3
Akt. nr. J..
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Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder til udførelsen af projektet.

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

F. Schønnemann

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



Allinge-Gudhjem kommune
Skovløkken 4 . Tejn. 3770 Allinge
Telefon 56480500
Telefax 56481659
GiroBank 200-6669

Ekspedition:
Mandag og tirsdag kl. 9.30-15.00
Torsdag kl. 9.30-17.15
Fredag kl. 9.30-12.00
ONSDAG LUKKET

Fredningsnævnet for Bornholms amts
fredningskreds
Damgade 4A
3700 RØnne

Modtaget

'l rrg- t. n:i. 2001

Retten, RønnE::.

Deres ref. Vort journ. nr.
02.00.01G01/03-46z Dato:

31. Ol. 2001

Vedrørende: AnSØgning om byggetilladelse

•
Idet man hoslagt fremsende r sag
fra Pia Paulin, Mejerivej 26, 6310 Broager
om tilladelse til på ejendommen

matr. nr. 46z I ejerlav Allinge-Sandvig markjorderpc. af matr. nr.

beliggende Markvejen 41, Sandvig

tilhørende Pia Paulin

at opførelse af 2 tilbygninger

• skal man anmode om en udtalelse I~Q~ i h.t. tinglyst deklaration af 4. maj 1972 .

Amtsrådets fredningssekretariat er herfra underrettet om foranstående.

Dato: 31. Ol. 001

•
Gorr1l1.1:køGr.tlk 56480014
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FREDNINGSNÆVNET
REG.HIL 55j2.00

Tlf. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Henrik Eibe Staffensen
Frederiksborgvej 192, st. tv.
2400 København NV

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 2 MRS. 2001
MPS10277/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-32

Den 8/3-2001

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 46-aa
Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Markvejen 47, at opføre en 22 m2 stor tilbyg-
ning. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972 tinglyst fred-
ningsdeklaration, der blandt fastsætter:

lt •• Tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
Tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød eller sort farve.
Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ... eller hvid, sort ...
Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m.v. i det/den til enhver tid gældende
bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget skal respekteres uanset forannævnte
bestemmelser...

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet lt

• I medfør af den på ejendommen tinglyste deklaration meddeler nævnet herved tilladelse
til udførelse af projektet på vilkår, at tilbygningens facade udføres under iagttagelse af
fredningsdeklarationens bestemmelser om farvevalg.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 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 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.

Skov- og NaturstyFelsen
J.nr. SN 2001 • /:L l ( ~ ..- (fl)o ~
Akt. nr. I Ib
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Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder til udførelsen af projektet.

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

F. Schønnemann

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



Allinge-Gudhjem kommune
Skovløkken 4 . Tejn . 3770 Allinge
Telefon 56 48 05 00
Telefax 56481659
GiroBank 200-6669

Ekspedition:
Mandag og tirsdag kl. 9.30-15.00
Torsdag kl. 9.30-17.15
Fredag kl. 9.30-12.00
ONSDAG LUKKET

Fredningsnævnet for Bornholms
Amts Fredningskreds
Damgade 4 A
3700 RØnne

Modtaget

2 O DEC. 2000

Retten i Rønne

Deres ref. Vort journ. nr.
02.00.01G01/03-46-aa

Dato:
18.12.00

Vedrørende: Ansøgning om byggetilladelse

•
Idet man hoslagt fremsende r sag
fra Henrik staffensen, Frederiksborgvej 192, st. tv., 2400 København NV
om tilladelse til på ejendommen

matr. nr. I ejerlav
pc. af matr. nr. 46-aa Allinge-Sandvig markjorder
beliggende !1arkvejen 47

tilhørende
Henrik Staffensen

at opføre tilbygning til eksisterende sommerhus.

• skal man anmode om en lJlil:a~ godkendelse idet ejendommen bl.a. er omfattet af frednings-
deklaration tinglyst 4. maj 1972.

Ansøgningen er samtidig sendt i nabohøring for så vidt angår afstand til naboskel.

Kopi af dette brev er sendt til Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning.

Dato: 18.12.00

bygningsinspektør

Fredn n snæ\fn~t
for\ 52 / eJ\.}

""orn-nolms amts frednings1<xflO$
d GorO'lzkll Graftk 5&480014



FREDNINGSNÆVNET Tlf. 56950145
for Bornholms Amts fredningskreds

Bjørn Andersen
Johanne Korchs Vej 14
4700 Næstved

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

c.. 2 JAN, 2002 Skov- og NaturstyrelseREG. Nl 5532. oc
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

MPSI0512/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-50

I

Den 21/12-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 46-n AI-
• linge-Sandvig markjorder, beliggende Asteløkken 7, at opføre en 16 m2 carport med 10

m2 redskabsrum. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 972 tinglyst frednings-
deklaration, der blandt andet fastsætter:
"tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.

tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød eller sort farve,

ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort eller blandingsfarver heraf ... "

Imedfør af ovennævnte deklaration, jfr. § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven, meddeler
nævnet herved dispensation til udførelse af projektet på vilkår,.at taget udføres med en sa-
deltagskonstruktion og hældning som det eksisterende sommerhus, og .Bt højden på carport
og redskabsrum ikke overstiger 3,25 m. Det er tillige et vilkår, at carport og redskabsrum
beklædes med samme materiale og bemales i samme farve som det eksisterende sommer-
hus.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

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. .

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.

Skov- og N~urstrJ~~
J.nr. SN 2001 - \ :2. \ \ bi v_O.3
Akt. nr. l(J I.
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Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndig-
heder til udførelsen af projektet.

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

F. Schønnemann

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

, ,



~ Bornholms Amt

~1Iff=
Fredningsnævnet
Damgade4 a
3700 Rønne

Modtaget

O 9 NOV. 2001

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 5695 2123
Fax 5695 2142
E-mail: tf@bora.dk

Retten i Rønne

Dato: 8. november 2001
Deres ref.:

Vor ref.: 8-70-51-8-401-30/01

• Opførelse af carport med redskabsrum, Asteløkken 7, Sandvig

Ved brev af2.11.2001 har Allinge-Gudhjem kommunes tekniske forvalt-
ning fremsendt en ansøgning til Fredningsnævnet med genpart til amtet om
tilladelse for Bjørn Andersen til at opføre en carport med redskabsrum på
ovennævnte ejendom, matr.nr. 46n, Allinge-Sandvig markjorder.

Ejendommen, der er 844 m2 stor og bebygget med et 81 m2 stort sommer-
hus, ligger i sommerhusområde mellem Langebjerg og Sandvig.

Det er hensigten at opføre en 16 m2 stor åben carport med et 10m2 stort
redskabsrum. Byggeriet udføres som stolpekonstruktion med fladt tag med
tagpap. Redskabsrummet beklædes med samme materiale i jordfarve som
eksisterende sommerhus. Afstand til naboskel mod vest og syd bliver 1 m.
Naboerklæring er vedlagt sagen.

Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets godkendelse i henhold til en på
ejendommen tinglyst fredningsdeklaration af 4.5.1972.

Deklarationen bestemmer bl.a., at tegninger udvisende bebyggelsens ydre
skal godkendes af Fredningsnævnet, at tagdækning skal være afbrændte
røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød eller sort farve, og
at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort eller
blandingsfarver heraf.

Byggeriet skal desuden respektere bygningsreglement/bygningsvedtægt og
lovgivningen i det hele taget, uanset ovennævnte bestemmelser.

I henhold til ansøgningen opfylder byggeriet deklarationens bestemmelser
angående materialer og farvevalg.

e FredQingsnævnet.
- 303060 for j-iJlo I

Bornholms amts fredninGskreds
TF Landskabsafdelingen
Gerda Kofod
56952124-239
tfglk@bora.dk

mailto:tf@bora.dk
mailto:tfglk@bora.dk


Amtsrådet kan på denne baggrund anbefale det ansøgte.

Med venlig hilsen

36<?h:Y.ø~L-
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FREDNINGSNÆVNET
Modtaget i

Skov· og Naturstyrelsen
REiNt 5532.00

Tlf. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds ;,- 2 APR., 2002 Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

SCANNET
Jim Mogens Pedersen Skov- og Naturstyrelsen

Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Grundtvigsvej 35
4500 Nykøbing Sj.

HER10175/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-4

Den 25/3-2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 155-g,
Allinge-Sandvig Markjorder beliggende Stakkebakken 13, Sandvig at opføre et sommer-
hus med carport. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at der på ejendommen den 4. maj 1972 er lyst en udstykningsdekla-
ration, der blandt andet fastsætter
"
a) Tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) Tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød eller sort farve,
c) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme (... )eller hvidt, sort eller ved de navnte
farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele er også andre farver tilladt.

"

Fredningsnævnet har den 5. marts 2002 afholdt besigtigelse på ejendommen, hvorunder
fredningsnævnet tilkendegav ikke at kunne meddele tilladelse til det ansøgte projekt, med-
mindre den oprindeligt foreslåede sokkelhøjde nedbragtes noget i forhold til det eksiste-
rende terræn.

Efterfølgende har fredningsnævnet den 13. marts 2002 fået forelagt en revideret tegning
over projektets højdeplacering, hvorefter sokkelhøjden af den ansøgte bebyggelse sænkes
således, at tagryggen ligger under det eksisterende terræn i det vestlige skel.

I medfør af den på ejendommen lyste fredningsdeklaration meddeler nævnet herved tilla-
delse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den for fredningsnæv-
net den 13. marts 2002 forelagte tegning over højdeplacering.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet
af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lig-
nende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Skov- og 'N'aturstYlelsen ~
J.nr. SN ~~OUl - J .( I {L~ - og (7

Akt. nr, Ij Bil. -6
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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 Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

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

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

F. Schønnemann

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

"Damgade 4 a
3700 Rønne

e
• Opførelse af sommerhus og carport/udhus, Stakkebakken 13,

Sandvig

e•

e
•

Ved brev af 5.2.2002 har Allinge-Gudhjem kommunes tekniske forvaltning
fremsendt en ansøgning til Fredningsnævnet med genpart til amtet om til-
ladelse for Jim Pedersen, Nykøbing S, ved BBK-Bornholm v/LeifKoefo-
ed-Jespersen, til at opføre et sommerhus og carport/udhus på ovennævnte
ejendom, matr.nr. 155g, Allinge-Sandvig markjorder.

Ejendommen, der er 1221 m2 stor, ligger i et udlagt sommerhusområde
mellem Langebjerg og Sandvig og er ubebygget.

Det er hensigten at opføre et sommerhus med overdækket terrasse, bebyg-
get areal i alt 69 m2

, og en 27 m2 stor carport med et 15 m2 stort lukket ud-
hus. Bygningerne udføres med ydervægge i granbjælker, der gives en næ-
sten transparent overfladebehandling, og med 15° sadeltag, beklædt med
sorte tegllignende metaltagplader.

Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets godkendelse i henhold til en på
ejendommen tinglyst fredningsdeklaration af 4.5.1972.
Deklarationens bestemmer bl.a., at tegninger udvisende bebyggelsens ydre
skal godkendes af Fredningsnævnet, at tagdækning skal være afbrændte
røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød eller sort farve, og
at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort eller
blandingsfarver heraf.

I henhold til ansøgningen opfylder byggeriet deklarationens bestemmelser
angående materialer og farvevalg.

Med venlig hilsen~:~z~
fo/y, 6~

Bornholms amts fre ningskreds

Bornholms Amt
Modtaget

11 FEB. 2002
Retten i Rønne

Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 5695 2123
Fax 5695 2142
E-mai!: tf@bora.dk

Dato: 8.2.2002
Deres ref.:

Vor ref.: 8-70-51-8-401-32/02

«AFDNAVN»
«NAVN»
«MTLF»
«EMAll»

mailto:tf@bora.dk
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Allinge-Gudhjem kommune
Skovløkken 4 . Tejn. 3770 Allinge
Telefon 56 48 05 00
Telefax 56 48 16 59
GiroBank 200-6669

Ekspedition:
Mandag og tirsdag kJ. 9.30-15.00
Torsdag kJ. 9.30-17.15
Fredag kJ. 9.30 -12.00
ONSDAG LUKKET

Fredningsnævnet for Bornholms
Amts Fredningskreds
Damgade 4 A
3700 RØnne

Modtaget

-6 FER 2002
Retten j RønnE::

Deres ret. Vort journ. nr.
02.00.0lG01/03-155-g

Dato:
05.02.02

Vedrørende: Ansøgning om byggetilladelsee
e

Idet man hoslagt tremsender sag
tra BBK-Bornholm v/Leif Koefoed-Jespersen, Gartnerbakken l, 3720 Aakirkeby.
om tilladelse til på ejendommen

matr. nr. I ejerlav
pc. af matr. nr. I55-g Allinge-Sandvig markjorder
beliggende Stakkebakken 13

tilhørende Finn Pedersen, Grundtvigsvej 35, 4500 Nykøbing sjælland

at Opføre sommerhus og carport/udhus

e
e

skal man anmode om en udtalei5e/godkendelse Lh.t. tinglyst deklaration af 04.05.72.

Amtsrådets fredningssekretariat er herfra underrettet om foranstående.

Dato: 05.02.02

e
e

Te

Bo
bygningsInspektør

~eBningSnq3ZYt.
for 't, Ol...-

Bornholms amts fred ingskreds



FREDNINGSNÆVNET SCAN1\JET Tlf. 5695 0145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245•
Bjørn Andersen
Johanne Korchs Vej 14
4700 Næstved

REt:.NR. 55:3 2.00Skov- og Naturstyrelsen g.
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPSI0657/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-27

Den 19/6-2002

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 46-n Al-
linge-Sandvig markjorder, beliggende Asteløkken 7, at inddrage et eksisterende 6 m2 stort
redskabsrum til beboelse samt opføre en 7,5 m2 stor udestuetilbygning. Projektet er nær-
mere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972 tinglyst fred-
ningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt:

Tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet ...
tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale imørkegrå, rød eller sort farve ...
ydre bygningssider skal fremtræde i farverne dannet af jordfarverne ... Til døre, vinduesrammer og lignende
mindre bygningsdele er ogsåandre farver tilladt. ..

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m.v. i det/den til enhver tid gældende
bygningsreglement/bygnings vedtægt og lovgivningen i det hele taget skal respekteres uanset forannævnte be-
stemmelser .. , "

• I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 in~bringes for Naturklagenæv-
net af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og
lignende, som har en væsentlig interesse 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 medmindreIlt Naturklagenævnet bestemmer andet.

I N tOomæ{k-s0W/Iedenhenledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndig-,kov- og a ur~t~ else
nr. SN 2001- 1:211/1.- O'f)c3
kt. nr. 16 ....... l3#';-
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heder til udførelsen af projektet.

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

F. Schønnemann

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

..
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Frank Hansen
Susanne Hansen
Assereng 13
3770 Allinge

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

MPS 10705/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-38.5

• 21. august 2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 46-t, 46-u og 46-v Allinge-Sandvig markjorder, beliggende hen-
holdsvis Stakkebakken 1 a, 1 c og 1 d, Sandvig, at opføre 3 sommerhuse.
Projektet er nænnere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972
tinglyst fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt:

a) tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) Tagdækning skal være røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød eller
sort farve.
c) ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme .... "

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet .• 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 offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse 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 best~mmer andet.

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

Skov ..ug Natur~tlrelsel>
J.nr. SN 2001 ';,;'II( tb .- (;) Od.J
Akt. ilt ;' j( ~,
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Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem kommune.

F. Schønnemann

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

Side 2/2



FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Luj ,
Hovedmodtager
Peter Bjergaarde
Tyborøn Alle 22
2720 Vanløse

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

MPSl0837/Sagsbeh.HER
J.nr. 06.11.01.01.2003-22.5
Deres j.nr.

27. juni 2003

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 46-ab Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Markvejen 49,
Sandvig, at opføre et udhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til næv-
net fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at en på ejendommen den 4. maj 1972 tinglyst fred-
ningsdeklaration blandt andet fastsætter, at

l...
a) Tegninger udvisende bebygggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) Tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå,
rød eller sort farve.
c) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme (... ) eller hvidt, sort
eller ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre byg-
ningsdele er også andre farver tilladt.
2) Der skal langs ejendommens østlige, vestlige og sydlige afgrænsning, ... , etableres en
5 m bred let slørende beplantning.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at udhuset opføres uden
for det i deklarationen fastsatte 5 m brede beplantningsbælte.

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-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig inte-
resse i afgørelsen.

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

Sko'V'~og Na~urstYTdlseJ~(, 3
J.nr. SN 2001 " / 2.- ( /!) C .
Akt. nr. ~ / <:.
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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.

.,
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, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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. FREDNINGSNÆVNET for Bornholms Regionskommune

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Landinspektør Jan Peder-
sen
Sveasvej 3
3700 Rønne

Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

HERlOOOs/Sagsbeh.HER
J.nr. 06.11.01.01.2004-1.3
Deres j.nr.

2. januar 2004• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at udstykke 2 som-
merhusejendomme cl henholdsvis 1159 m2 og 1145 m2 fra matr.nr. 145-c,
Allinge-Sandvig Markjorder, beliggende Markvejen, Sandvig. Udstyknin-
gen er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at matr.nr. 145-c, Allinge-Sandvig Markjorder samt
tilstødende arealer (matr.nr. 155 og dele af matr.nr. 46-a, 142 og 163, Al-
linge-Sar'ldvig Markjorder) er omfattet af en fredningsdeklaration lyst 4.
maj 1972, der vedrørende udstykning i området fastsætter blandt andet:

"[det skal] være tilladt at udstykke og bebygge ejendommen efter skitsemæssige planer,
der skal godkendes af fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og fredningsplanud-
valget for Bornholms amt"

•
Da fredningsdeklarationen fastsætter, at der kan foretages udstykning til
sommerhusbebyggelse, og da den forelagte udstykningsplan vedrørende 2
sommerhusparceller ikke giver anledning til bemærkninger, godkendes
denne.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. § 9 stk. 4 i forret-
ningsorden for fredningsnævn.

Det bemærkes, at opførelse af bebyggelse på de udstykkede parceller for-
udsætter fredningsnævnets godkendelse og i øvrigt skal ske under iagtta-
gelse af de i fredningsdeklarationen anførte bestemmelser om blandt andet
farve- og materialevalg.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
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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.

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, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening .

F. Schønnemann

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

Side 2/2
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RE6.NR. 5~-32. (JO
FREDNINGSNÆVNET for Bornholms Regionskommune

SCANNET
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Anne Berndsen
Schaaredder 51
D-24594 Hohenwestedt

Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

D Tyskland
HER10023/Sagsbeh. HER
J.m.06.11.01.01.2004-l7.5
Deresj.m.

• 6. april 2004

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 145-e, Allinge-Sandvig Markjorder, beliggende Markvejen, Sand-
vig, at opføre et sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til næv-
net fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af en fredningsdeklaration,
der er tinglyst den 4. maj 1972, og som fastsætter blandt andet:
"

•

Tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet
Tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød
eller sort farve. Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ... eller
hvidt, sort ( ... )Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele er også andre
fraver tilladt.
(...)
Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m.v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygnings vedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser

"

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til opførelse af det ansøgte
sommerhus på vilkår, at deklarationens bestemmelser om farve- og materi-
alevalg iagttages.

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 offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

e Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 .,I'lllj 6 -o GD3
Akt. nr.2. t.( -----. Bil.
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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 findes
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, Bornholms
Regionskommune, M~Ø~ ~kS Naturfredningsforening.

/--- .?=:

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

Side 2/2

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


FREDNINGSNÆVNET
RE6.Nl• 'l

ANN ETse ·
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Landinspektør Jan Peder-
sen
Sveasvej 3
3700 Rønne

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

~" JUN1200~

MPSI0987/Sagsbeh. HER
1.m.06.11.01.01.2004-27.3
Deresj.m.2002-21-4

21. juni 2004

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at udstykke 3 som-
merhusejendomme på henholdsvis 1074 m,21031 m2 og 948 m2 fra ma-
tr.nr. 145-c Allinge-Sandvig Markjorder, beliggende Markvejen, Sandvig.
Udstykningen er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at matr.nr. 145-c Allinge-Sandvig markjorder samt
tilstødende arealer (matr.nr. 155 og dele af matr.nr. 46-a, 142 og 163, Al-
linge-Sandvig Markjorder) er omfattet af en fredningsdeklaration lyst 4.
maj 1972, der vedrørende udstykning i området fastsætter blandt andet:

"[det skal] være tilladt at udstykke og bebygge ejendommen efter skitsemæssige planer, der
skal godkendes af fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og fredningsplanudvalget
for Bornholms amt"

Da fredningsdeklarationen fastsætter, at der kan foretages udstykning til
• sommerhusbebyggelse, og da den forelagte udstykningsplan vedrørende 3

sommerhusparceller ikke giver anledning til bemærkninger, godkendes
denne.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. § 9 stk. 4 i forret-
ningsorden for fredningsnævn.

Det bemærkes, at opførelse af bebyggelse på de udstykkede parceller for-
udsætter fredningsnævnets godkendelse og i øvrigt skal ske under iagttagel-
se af de i fredningsdeklarationen anførte bestemmelser om blandt andet
farve- og materialevalg.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i

Skov- og Naturst:yz:elsen
J.nr. SN2001-12\\ ( ~ _ ~~~
Akt. nr. (Jo """" Bil... -
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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.

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 .

F. Schønnemann
Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret

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

Side 2/2
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NATUR OG MIUØ

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a

3700 Rønne

MOdtaget

11 JUNI 20D4

10. juni 2004 Retten j Rønrll'-

• Udstykning, Markvejen, Sandvig

Regionskommunens Plan & Byg har sendt en ansøgning fra landinspektør
Jan Pedersen om tilladelse til udstykning af 3 nye ejendomme fra matr.nr.
145c, Allinge-Sandvig Markjorder.

Ejendommen, der er 7421 m2 stor, ligger i sommerhusområde mellem Sand-
vig og Langebjerg og er omfattet aflokalplan 03-14, sommerhusområde,
Markvejen i Sandvig.

•
Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst 4.5.1972, der indeholder
bestemmelse om,

at det er tilladt at udstykke og bebygge ejendommen efter skitsemæssige pla-
ner, der skal godkendes af Fredningsnævnet og regionskommunen, og

at der langs ejendommens vestlige afgrænsning skal etableres en 5 m bred let
slørende beplantning.

Regionskommunen har i 2003 udarbejdet Lokalplan 03-14 for området. Be-
stemmelserne fra deklarationen er overført tillokalplanen, jfr. § 8, stk. 3, og §
10, stk. 1. Lokalplanen indeholder også en skitsemæssig udstykningsplan for
matr.nr. 145c delt op i 7 parceller.

Jan Pedersen søger om udstykning af 3 grunde i overensstemmelse med 10-
kalplanens skitsemæssige udstykningsplan.

.SkovlOkken 4

Tejn

3770 ALLINGE

Tlf.: 56 92 00 00

Fax: 5692 58 16

E-mail:

naturogmll)oe@brk.dk

CVR: 26-69-63-48

P-enhed: 1.003.307.214

, 'Jk. Cl OS l ;P2S-08S2
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•

Fredningsnævnet har i brev af 2.1.2004 godkendt udstykning af 2 grunde fra
matr.nr. 145c G.nr. 06.11.01.01.2004-1.3). Vi henviser til 2 bilag, som Natur
& Miljø medsendte idenne sag, nemlig Oversigtskort og Lokalplan 03-14.

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til den her
omhandlede udstykning af 3 grunde.

Med venlig hilsen

8~~
Gerda Kofod

Dir. uf.: 5692 2053

man: Gerda.Kofod@brk.dk

Buag: Kopi af sagens dokumenter

Side 2/2
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FREDNINGSNÆVNET for Bornholms Regionskommune
RE6..Hl S53Z.00

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Leif Klausen

Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245

Stationsvej 2
5690 Tommerup HERI0040/Sagsbeh. HER

J.nr. 06.11.01.01.2004-34.4
Deres j.nr.

28. juli 2004

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.m. 155-q, Allinge-Sandvig Markjorder, beliggende Stakkevænget 2,
Sandvig, at opføre et udhus og en veranda. Projektet er nærmerebeskrevet
i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration, der er
tinglyst den 4. maj 1972 og fastsætter blandt andet:

Tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.

Tagdækning skal være af brændte røde eller mårke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød
eller sort farve.

Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme ...

Der skal såvel ved placering og opførelse af fremtidige bygninger som ved anlæg af de
dertil nødvendige veje tages vidset muligt hensyn til terrænets særpræg.

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet. ..

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 27. juli 2004.

Fredningsnævnet medddeler herved tilladelse til projektet på vilkår, at de-
klarationens bestemmelser om farve- og materialevalg overholdes.

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
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i

Skov- og Naturst elsen
J.nr. SN 2001 ~ 1:(llh~00(5.,)
Akt. nr. .) O $i(
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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
Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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NATUR OG MIUØ

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

MOdtaget

25 JUNi 2Dn~
Retten; Rønne

24. juni 2004

Opførelse af udhus og veranda, Stakkevænget 2, Sandvig

Ved brev af 22.6.2004 har Regionskommunens Plan & Byg fremsendt en
ansøgning om Fredningsnævnets tilladelse for Leif Klausen, Tommerup, til at
opføre et udhus og en veranda på ovennævnte ejendom matr.nt. 155q, Allin-
ge-Sandvig Markjorder.

Ejendommen, der er 805 m2 stor, ligger i sommerhusområde mellem Sandvig
og Langebjerg og er bebygget med et 64 m2 stort sommerhus.

Det er hensigten at opføre et 10 m2 stort udhus i "svensk" stil og i farver som
eksisterende hus, dvs. ydervægge i røelmalet træbeklædning, og med 25° sa-
deltag beklædt med pap. Udhuset placeres nord-nordøst for huset.

Desuden er det hensigten at opføre en åben veranda på ca. 3m2 ved ind-
gangsdør i husets sydvestfacade.

Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets godkendelse i henhold til en på
ejendommen tinglyst fredningsdeklaration af 4.5.1972.

Deklarationen bestemmer bl.a.,

at tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af Fredningsnæv-
net,

at tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl eller af materiale i
mørkegrå, rød eller sort farve, og

at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort eller blan-
dingsfarver heraf.

Fredning~nævnet
fo' ~ ~'Iov

Bornholms amts fredn;n~kr'e('jS

.Skovlokken 4

3770 ALLINGE

Tlf.: 56 92 00 00

Fax: 56 92 58 16

E-mali:

naturogmIIJOe@brk.dk

CVR: 26-69-63-48

P-enhed: 1.003.307.214

J NR 81 O'; DP25 0057
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Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det an-
søgte, idet deklarationens bestemmelser om materialer og farvevalg ses at
være overholdt.

Der vedlægges kopi af sagens dokumenter.

Med venlig hilsen

6~~~
Dir. tlf.: 5692 2053

mau: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag: Kopi af sagens dokumenter

Side 2/2
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FREDNINGSNÆVNET for Bornholms Regionskommune

RE6.Nl SS-32.0d

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Martin Jørgensen
Toftebakkevej 4, th.
2500 Valby

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

HER10038/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2004-28.4
Deres j.nr.

28. juli 2004

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 46-k, Allinge-Sandvig Markjorder, beliggende Asteløkken 1,
Sandvig, at opføre et sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til
nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration af 4.
maj 1972, der fastsætter blandt andet:

Tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.

Tagdækning skal være af brændte røde eller mårke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød
eller sort farve.

Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ...

Der skal såvel ved placering og opførelse af fremtidige bygninger som ved anlæg af de
dertil nødvendige veje tages vidset muligt hensyn til terrænets særpræg ..

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet. ..

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 27. juli 2004.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til projektet på vilkår, at de-
klarationens bestemmelser om farve- og materialevalg overholdes.

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
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
Skov-ogNaturst 1
J.nr. SN 2001 - l!) / "1ft·SJg O :1
Akt. nr. q S"J /. /
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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
Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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NATUR OG MIUØ

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

Mocltaget

Retten iRønne

22. juni 2004

Opførelse af sommerhus, Asteløkken 1, Sandvig

Ved brev af 14.6.2004 har Regionskommunens Plan & Byg fremsendt en
ansøgning for Martin Jørgensen, Valby, om Fredningsnævnets tilladelse til at
opføre et sommerhus på ovennævnte ejendom, matr.nr. 46k, Allinge-Sandvig
Markjorder.

Ejendommen, der er 801 m2 stor, ligger i sommerhusområde mellem Sandvig
og Langebjerg og er bebygget med en carport med udhus og en udhusbyg-
ning med bebygget areal på tilsammen 36 m2. Ejendommen er omfattet af
lokalplan 03-08.

Det er hensigten at opføre et 79 m2 stort sommerhus, med overdækket ter-
rasse, i et plan med indvendigt rumforløb i forskudt plan, med nedgravet
kælder under stue og med hems over værelser. Huset får samme facadehøjde
og kiphøjde i hele bygningens længde. Huset udføres med ydervægge med
klinklagte brædder, partier af facade udføres med beklædning af eternit faca-
deplader med listebeklædning. Taget udføres som 30° sadeltag beklædt med
Yingetagsten.

Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets godkendelse i henhold til en på
ejendommen tinglyst fredningsdeklaration af 4.5.1972.

Deklarationen bestemmer bl.a.,

Æ!! tegrunger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af Fredningsnæv-
net,

Æ!! tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl eller af materiale i
morkegrå, rød eller sort farve,

~
FredningsnæVnet. .L_i~

/ for ~1J 7
8ornholms amts frednln§!lkreHj§

~kOvl(lkken 4

3770 ALLINGE

Tlf.: 56 92 00 00

Fax: 5692 58 16

E-mail:

natlJrogmllJOe@brk.d~

CVR: 26-69-63-48

P-enhed: 1.003.307.2~4

; NR ~1 or.; lSP25 08~~



at ydre bygnings sider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort eller baln-
dingsfarver heraf, og

at der ved placering og opførelse af bygninger skal tages videst muligt hensyn
til terrænets særpræg.

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det an-
søgte under forudsætning af, at ydre bygningssider gives farve i overens-
stemmelse med dek1arationens bestemmelser.

Kopi af sagens dokumenter vedlægges.

Med venlig hilsen

8u--cL-~~ {-ooL
Gerda Kofod

Dir. df.: 5692 2053

mail: GerdaKofod@brk.dk

Bilag: Kopi af sagens dokumenter

'e
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FREDNINGSNÆVNET Modtaget i

Skov. Oll Naturstyrelsen

1_ ~ eT /~ T~r"i~,'(''\,,/1",4 - OKT. 2004
\.1 ~' ril,l,LllU

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Mona og Kjeld Kjøller
Kajakvej 13
4040 Jyllinge

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

MPS11032/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2004-37.4
Deres j.nr.

1. oktober 2004• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. l55-t Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Stakkevænget 8,
Sandvig, at opføre en tilbygning til et eksisterende sommerhus. Projektet
er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972
tinglyst fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt:

a) Tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) Tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå,
rød eller sort farve.
c) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme ...

"

Fredningsnævnetmeddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af projek-
tet.

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 offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse 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

t8I ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
,\~

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001-I2.n/6" ~
Akt nr, ~\ ~ HiL
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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 .

• F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


NATUR OG MIUØ

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a

3700 Rønne

5. august 2004

Modtaget

;";'6 AUG. 2004

Retten; Rønne

• Opførelse af tilbygning, Stakkevænget 8, Sandvig

Ved brev af 8. juli 2004 har Regionskommunens Plan & Byg fremsendt en
ansøgning om Fredningsnævnets tilladelse for Kjeld Kjøller,Jyllinge, til at
opføre en tilbygning til sommerhus på ovennævnte ejendom matr.nr. 155t,
Allinge-Sandvig Markjorder.

Ejendommen, der er 852 m2 stor, ligger i sommerhusområde mellem Sandvig
og Langebjerg og er bebygget med et 59,5 m2 stort sommerhus.

Det er hensigten at opføre en 5,5 m2 stor tilbygning ved sommerhusets syd-
facade, udført i samme materialer og farver som eksisterende hus.

Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets godkendelse i henhold til en på
ejendommen tinglyst fredningsdeklaration af 4.5.1972 .• Deklarationen bestemmer bl.a.,

at tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af Fredningsnæv-
net,

at tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl eller af materiale i
mørkegrå, rød eller sort farve, og

at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort eller blan-
dingsfarver heraf.

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det an-
søgte under forudsætning af, at det eksisterende sommerhus overholder de-
k1arationens bestemmelser om materiale- og farvevalg.

H8(:lnino~næVf"\etl (
for fl,')/ 01

Bornholms amts fredhlng krec1c:

'KOVL0KKEN 4

I
TeJn

13770 ALLINGE

irLF.: 56920000

FAX: 569258 16

E-MAIL:

NATUROGr.lIUOE@BRK.

DK

CVR: 26-69-63-48

P-ENHED:

1.003.307.214

~ nr o.:. GS 10P25-0060
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Der vedlægges kopi af sagens dokumenter samt en tegning af det eksisteren-
de sommerhus grundplan.

Med venlig hilsen

(J~d.-
Dir. tIf.: 5692 2053

mail: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag:

Kopi af sagens dokumenter

Tegning af det eksisterende sommerhus grundplan

Side 2/2
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FREDNINGSNÆVNET
l"

•
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Birgitte Bech Andersen
Thordahls Alle 15
5250 Odense SV

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

SCANNET MPS11052/Sagsbeh. HER
lm. 06.11.01.01.2004-38.6
Deresj.m.

26. oktober 2004

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 155-0 Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Stakkevænget 1, at
opføre et sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i et materiale, som
nævnet har modtaget fra Bornholms Regionskommune den 6. august 2004.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4.maj 1972
tinglyst fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt:

a) Tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) Tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå,
rød eller sort farve.
c) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ...

•
4) De på vedhæftede kort med bogstaverne A, B og C angivne arealer, der bl.a. består af
nogle smukke klippeformationer, friholdes for bebyggelse.
5) Der skal såvel ved placering og opførelse af fremtidige bygninger som ved anlæg af de
dertil nødvendige veje tages videst muligt hensyn til terrænets særpræg. Bortsprængning af
klipper må kun fmde sted, når det er nødvendigt for placering og fundamentering af de
tilladte bygninger.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 23. september 2004.

Efterfølgende har De den 17. oktober 2004 søgt om tilladelse til også at
opføre et 16 m2 udhus.

Bornholms Museum har foretaget prøveafgravninger ved klippeformatio-
nen og har oplyst, at der ikke er fundet bevaret større sammenhængende
kulturjordslag .

I medfør af ovennævnte deklaration meddeler nævnet herved tilladelse til
opførelse af sommerhus og udhus i overensstemmelse med det til nævnet
fremsendte materiale på vilkår, at der i en bræmme på 2 m omkring klip-
peformationen ikke foretages ændringer i tilstanden, at bræmmen skal hen-
ligge som græsareal, at der på grunden iøvrigt ikke foretages ændringer i



•

•

•

tilstanden, at Bornholms Museum skal underrette s, når gravearbejdet til
huset indledes, og at deklarationens bestemmelser om farve og materiale-
valg overholdes.

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-
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.

F. Schønnemann

Side 2/3

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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NATUR OG MIUØ

•
Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne Modtaget

1 9 OKT. 2004

Retten; Rønne

18. oktober 2004

Sommerhus, Stakkevænget 1, Sandvig

Bornholms Regionskommune sendte 5.8.2004 en ansøgning om Frednings-
nævnets tilladelse til at opføre et sommerhus på ovennævnte ejendom a .nr.
06.11.01.01.2004-38.2).

Ved Fredningsnævnets besigtigelse 23.9.2004 blev det besluttet. at afgørelsen
skulle afvente Bornholms Museums prøvegravninger i efterårsferien.

Prøvegravningerne er nu foretaget, og Finn Ole Nielsen fra museet har op-
lyst, at der ikke er fundet bevaret større sammenhængende kulturjordslag.

Lilje-huset har den 17.9.2004 fremsendt en revideret situationsplan, hvor
sommerhuset er rykket 0,5 m tættere mod det nordlige skel og 2 m tættere
mod det østlige skel.

• Ansøgerne har 17.10.2004 endvidere søgt om tilladelse til at opføre et 16 m2

stort udhus med ydervægge som sommerhuset i rødmalet træbeklædning og
med pyramidetag beklædt med tagpap. Materiale- og farvevalg på såvel udhus
som sommerhus er i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser.
Udhuset bliver 3,5 m højt og placeres 1,5 m øst for sommerhuset.

Regionskommunens Plan & Byg er indstillet på at meddele dispensation fra
Byggelovens regler om højde på udhuse som ansøgt.

Projektet kræver Regionsrådets tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens be-
skyttelseszone omkring fortidsminde.

Regionsrådet er indstillet på at meddele dispensation efter Naturbeskyttelses-
loven til byggeriet på følgende vilkår:
• I en bræmme på 2 m omkring khppeformationen må der ikke foretages ændnnger i

tllstanden, og bræmmen skal henligge som græsareal.

Fredningsnævnet.
for CJ R1oy

Ijornholms amts frednin~kredS

ttkoviøkken 4
!
~eJn

13770 Allinge

fif.: 56 92 00 00

/

Fax: 5692 58 16

E-mali:

Inaturogm dJoe:gj brk.d~

WWW.brk.dk

CVR: 7..6 69-63-48

P-enhed: 1.003.307.214

http://WWW.brk.dk


• På grunden i øvrigt må der ikke foretages ændringer i tilstanden uden dtspensation fra
Regionsrådet.

Bornholms Museum skal underrettes, når gravearbejdet til huset starter .•

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det an-
søgte byggeri i henhold til den på ejendommen tinglyste fredningsdeklarati-
on.

Vi anmoder om en afgørelse fra Fredningsnævnet hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

8~02ø+cL
Gerda Kofod

Direkte tlf.: 5692 2053
E-mal!' Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag:
Kopi af Kloak & situationsplan, rev. 17,09.04
Kopi af ansøgning om udhus af 17.10.04

•
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05532.00

Dispensationer i perioden: 07-02-2005 - 18-05-2007



Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Jette Lærkesen Holm
Bregnevang 18
4690 Haslev

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

MPS 11093/Sagsbeh. HER
J.m.06.l1.01.01.2005-3.4
Deresj.m.

• "1. februar 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.m. 46-0 Allinge-Sandvdig markjorder, beliggende Asteløkken 12,
Sandvig, at foretage om- og tilbygning af eksisterende sommerhus. Projek-
tet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972
tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

"a) tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød
eller sort farve.

c) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ... "

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
• tilladelse til udførelse af projektet.

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 offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse 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.

~lrn-.r., ... ~r: l'r::.·~~~:~:'/:;,;~i-~S:.:it."_

J"Ir. SI\ 2UO' .. 12..\\(6 -.~oJ
Ak, :Ii ~1- -111,
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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, Danmarks Naturfredningsfor-
ening og Bornholms Museum v/Finn Ole Nielsen .

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


MOdtaget
NATUR OG MIUØ

- 3 DEC. 2004
Retten i Rønne

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

1. december 2004

Opførelse af 2 tilbygninger til sommerhus, Asteløkken 12, Sandvig

Ved brev af 29.11.2004 har regionskommunens Plan & Byg fremsendt en
ansøgning for Jette Lærkesen Holm, Haslev, om Fredningsnævnets tilladelse
til at opføre 2 tilbygninger til et sommerhus på ovennævnte ejendom,
matr.nr. 460, Allinge-Sandvig Markjorder.

Ejendommen, der er 871 m2 stor, ligger i sommerhusområde mellem Sandvig
og Langebjerg og er bebygget med et 70,3 m2 stort sommerhus og et 9 m2

stort udhus. Ejendommen er omfattet af lokalplan 03-08.

Det er hensigten at opføre en 5,3 m2 stor tilbygning ved husets nordfacade
og en 28,3 m2 stor tilbygning ved husets sydøstlige hjørne.
Tilbygningerne udføres med ydervægge og tag i højder og med taghældning
som eksisterende bygning. Alle udvendige overflader og materialer udføres
som eksisterende bygning, dvs. ydervægge i gråmalet lodret træbeklædning og
tagdækning af sorte betontagsten.

le Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets godkendelse i henhold til en på
ejendommen tinglyst fredningsdeklaration af 4.5.1972.

Deklarationen bestemmer bl.a.,
at tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af Fredningsnæv-
net,
at tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i
mørkegrå, rød eller sort farve, og
at ydre bygnings sider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort eller blan-
dtngsfarver heraf.

Projektet kræver Regionsrådets dispensation efter Naturbeskyttelseslovens
beskyttelseszone omkring fortidsminder. Regionsrådet er indstillet på at
meddele fornøden dispensation.

Fredningsnævnet.
for "']-1 1/

Bornholms amts fredning{;kredlf

ttkovlOkken 4
I
jTeJn

3770 Allmge

Tlf.; 56 9) 00 00
I
Fax; 56925816

E-mali;

naturogm:IJoe@brk.dk

www.brk.dk

CVR; 26-69-63-48

P-enhed; 1.003.307.214

; nr 0: e5 :0P25 0071

mailto:naturogm:IJoe@brk.dk
http://www.brk.dk
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Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det an-
søgte, idet fredningsdeklarationens bestemmelser ses at være overholdt.

Kopi af sagens dokumenter vedlægges.

Med venlig hilsen

t9~~&-
Gerda Kofod

Direkte tIf.: 5692 2053

E-mail: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag: Kopi af sagens dokumenter

Side 2/2
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2840 Holte

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
2100 København ø

Hovedmodtager
Charlotte Krogh
Højbjergvang 20 D

MPS11092/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-2.4
Deres j.nr.

~. februar 2005• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. l45-g Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Gjedeløkken 11,
Sandvig, 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 4. maj 1972
tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

"a) tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød
eller sort farve.
c) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ... "

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af projektet.

• 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 offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse 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 indbetale~ et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende

~"'! ·,.. ... T~~,-..- \T:::~~-':":':T';·~:/::~G..:'J'S·~.

J.l'l Si'1200i "t~\j6:-.0003
AI'1 -',36 -. dll.
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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, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og Sonne Huse .

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


Modtaget NATUR OG MIUØ

Rotten i f~0nnf?

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

14. december 2004

• Opførelse af sommerhus, Gjedeløkken 11, Sandvig

Regionskommunens Plan & Byg har den 10.12.2004 for Charlotte Krogh,
Holte, v /SONNE HUSE, fremsendt en ansøgning til Natur & Miljø om
tilladelse til at opføre et sommerhus på ovennævnte ejendom matr.nr. 145g,
Allinge-Sandvig Markjorder.

Ejendommen, der er 1031 m2 stor og ubebygget, ligger i sommerhusområde
mellem Sandvig og Allinge og er omfattet af lokalplan 03-14.

Det er hensigten at opføre et sommerhus med et beboelsesareal på 87,2 m2,

et indbygget skur på 2,8 m2 og en overdækket terrasse på 14 m2.

Sommerhuset udføres med ydervægge i trykimprægneret træbeklædning, lod-
ret 1 på 2, og med 210 sadeltag beklædt med sorte betontagsten .• Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets godkendelse i henhold til en på
ejendommen tinglyst fredningsdeklaration af 4.5.1972.

Deklarationen bestemmer bl.a., at tegninger udvisende bebyggelsens ydre
skal godkendes af Fredningsnævnet, at tagdækning skal være af brændte røde
eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød eller sort farve, og at ydre
bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jord farverne (okker, terra di
sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved
de nævnte farvers blanding.

I henhold til ansøgningen opfylder byggeriet deklarationens bestemmelser
angående materialer og farvevalg.

_kovlOkken 4

Tejn
,
,3770 Allinge
t
,Tlf.: 56 92 00 00

:Fax: 5692 58 16

IE-nF'll'I ~.

;naturogl11lljoe~jbrk .dk
Iwww.brk.dk
I
ICVR: 26-69-63-48

lP-enhed: 1.003.307.214

I
I

i

J n~ 01 05 10P25-0071

http://www.brk.dk
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Regionsrådet kan på denne baggrund anbefale Fredningsnævnet at meddele
tilladelse til det ansøgte.

Kopi af sagens dokumenter vedlægges.

Med venlig hilsen

0~~11~
Gerda Kofod

Direkte df.: 5692 2053

E-mai!: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag:
Oversigtskort
Kop! af sagens dokumenter

Side 2/2
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FREDNINGSNÆVNET
RE6.Nl !/-S 32.00

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedrnodtager
Henry Jørgensen
Gefionsparken 5
3000 Helsingør

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

MPS 11169/Sagsbeh. HER
J.m. 06.11.01.01.2005-26.3
Deresj.m.

• 2j/ juni 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 46-g Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Mrkvejen 35, Sand-
vig, at opføre et 12 m2 stort udhus. Projektet er nærmere beskrevet i det
til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972
tinglyst fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt:
"
at tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet
at tagdæking skalvære af brændte røde eller mørkftegl eller af materiale i mørkegrå, rød

eller sort farve, og
at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort eller blandingsfarver

heraf.

• I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af projektet på vilkår, at deklarationens bestemmel-
ser om tagdækning og farvevalg overholdes.

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
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse 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.
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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, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Charlotte Krogh
Claus Kirstejn Jensen
Højbjerg Vang 20 D

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

2840 Holte
MPSl1226/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-41.4
Deres j.nr.

18. november 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 145-g Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Gjeddeløkken 11,
Sandvig, at opføre et udhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972
tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

a) tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød
eller sort farve.
c) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme ...

"

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
• dispensation til udførelse af projektet.

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
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse 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

2vd--)7J\ lCo - JJJ ~
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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, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-
ening .

F. Schønnemann

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

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

Damgade 4a
3700 Rønne

15. september 2005

Opførelse af udhus, Gjedde1økken 11, Sandvig

Regionskommunens Plan & Byg har ?en 12.9.2005 for Charlotte Krogh og
Claus Kirstejn Jensen, Holte, fremsendt en ansøgning til Natur & Miljø om
tilladelse til at opføre et udhus på ovennævnte ejendom matr.nr. 145g, Allin-
ge-Sandvig Markjorder.

Ejendommen, der er 1031 m2 stor og bebygget med et sommerhus, ligger i
sommerhusområde mellem Sandvig og Allinge og er omfattet af lokalplan
03-14.

Det er hensigten at opføre et 16,8 m2 stort udhus med ydervægge af sortrna-
let lodret træbeklæclning og med ca. 210 sadeltag beklædt med sorte beton-
tegl, alt som eksisterende sommerhus .• Det ansøgte forudsætter Freclningsnævnets godkendelse i henhold til en på
ejendommen tinglyst fredningsdeklaration af 4.5.1972.

Deklarationen bestemmer bl.a.,

at tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af Fredningsnæv-
net,

at tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i
mørkegrå, rød eller sort farve, og

at ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme (okker,
terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort
eller ved de nævnte farvers blanding.

FrednlngSnær'~J" ___
for '1/ ()

Bornholms amts fredn n sKreds

.ovløkken 4

Tejn
i
3770 Allinge
I
Tlf.: 56 92 00 00
j
Fax: 56 92 58 16
I
E-mai!:
I
raturogmIIJoe@brk.dk

tvww.brk.dk
I
CVR:26-69-63-48
I
P-enhed: 1.003.307.214

I

J N 01.05 10~'J5-0100

mailto:raturogmIIJoe@brk.dk
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I henhold til ansøgningen opfylder byggeriet dek1arationens bestemmelser
angående materialer og farvevalg.

Regionsrådet kan på denne baggrund anbefale Fredningsnævnet at meddele
tilladelse til det ansøgte.

Kopi af sagens dokumenter vedlægges.

Med venlig hilsen

8~{o~
Direkte tlf.: 5692 2053

E-mai!: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag:
Oversigtskort
Kopi af sagens dokumenter

Side 2/2

mailto:Gerda.Kofod@brk.dk


FREDNINGSNÆVNET
RE6.NR.

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Peter Bjergaarde
Tyborøn Alle 22
2720 Vanløse

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

MPSl1283/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2006-9.3
Deres j.nr.

14. marts 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 46-ab Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Markvejen 49,
Sandvig, at opføre en mindre tilbygning med karnap. Projektet er nærmere
beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at en på ejendommen den 4. maj 1972 tinglyst fred-
ningsdeklaration blandt andet fastsætter, at
"

•

a) Tegninger udvisende bebygggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) Tagdækningskai være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå,
rød eller sort farve.
c) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (... ) eller hvidt, sort
eller ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre byg-
ningsdele er også andre farver tilladt.
2) Der skal langs ejendommens østlige, vestlige og sydlige afgrænsning, ... , etableres en 5
m bred let slørende beplantning .

"

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af projektet.

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
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse 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

Siv"-:5- T21 - CDu b lt
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•
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, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

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

Side 2/2

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

NATUR OG MIUØ .kovlokken 4

'TeJn
l
:3770 Allinge

!TIf.: 56920000

:Fax: ::6 97 S8 16
I

:E-mail:
I
:naturogmIIJoe@brk.dk
I

www.brk.dk

CVR: 26-69-63-48

P·enhed: 1.003.307.214

2. marts 2006

,

I
Modtaget

I

- 3 :MRS. 20GB
I

Rettsn i Rønne
i,Opførelse af tilbygning til sommerhus, Markvejen 49, Sandvig

Ved brev af 27.2.2006 har regionskommunens Plan & Byg fremsendt en an-
søgning fra tømrermester Arne Bech for Peter Bjergaarde, Vanløse, om
Fredningsnævnets tilladelse til at opføre en tilbygning til et sommerhus på
ovennævnte ejendom, matr.nr. 46ab, Allinge-Sandvig Markjorder.

Ejendommen, der er 801 m2 stor, ligger i sommerhusområde mellem Sandvig
og Allinge og er bebygget med et SSm2 stort sommerhus og et 12 m2 stort
udhus. Ejendommen er omfattet af lokalplan 03-08.

•
Det er hensigten at opføre en 2 m2 stor tilbygning som karnap til stue ved
husets sydfacade. Tilbygningen udføres med ydervægge af glas, og eksiste-
rende tag forlænges ud over tilbygningen .

Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets godkendelse i henhold til en på
ejendommen tinglyst deklaration af 4.5.1972.

Deklarationen bestemmer bl.a., at tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal
godkendes af Fredningsnævnet.

Regionskommunens kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til
det ansøgte.

J r.r 01 C~ 10P2S O~12
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Kopi af sagens dokumenter samt et oversigtskort vedlægges.

Med venlig hilsen

\Q~. &0.-:51\..9 J f'tÅ
'-6erda Kofod [---

Direkte tlE.: 5692 2053

E-mail: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag:
Kopi af sagens dokumenter
Oversigtskort

mailto:Gerda.Kofod@brk.dk


FREDNINGSNÆVNET
II 'I

• Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

Skov-oog Nat~rstyrelsen - 8 MAJ 2006 H?vedm~d~ager
Fredmngsreglsteret Kim ChristIansen
Haraldsgade 53 Røbrovej 6
2100 København ø

3760 Gudhjem

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

MPSl1322/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2006-20.4
Deres j.nr.

3. maj 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 145-f allinge-Sandvig markjorder beliggende Gjedeløkken 13,
Sandvig, 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 4. maj 1972
tinglsyt fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

a) Tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) Tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå,
rød eller sort farve.
c) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme ... eller hvidt, sort el-
ler ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre byg-
ningsdele er også andre farver tilladt.

"• I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven godkender nævnet herved
projektet.

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
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse 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.
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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, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-

• ening.

F. Schønnemann

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

•

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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, I FREDNINGSNÆVNET for Bornholms Regionskommurie

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Landinspektør Jan Peder-
sen
Sveasvej 3
3700 Rønne

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

HERI0325/Sagsbeh. HER
lnr.06.11.01.01.2006-21.3
Deres j.nr.

Modtaget f
Skov- OR' Naturstyrelsen

15 MAJ 2006
11. maj 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til udstykning af 2 ejen-
domme fra matr.nr. l45-c, Allinge-Sandvig Markjor. Udstykningen er nær-
mere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration,
der er tinglyst den 4. maj 1972 og fastsætter blandt andet, at det er tilladt at
udstykke og bebygge ejendommen efter skitsemæssige planer, der skal god-
kendes af fredningsnævnet og kommunen, samt at der langs ejendommens
vestlige afgrænsning skal etableres en 5 m bred let slørende beplantning.

Bornholms Regionskommune har anbefalet, at der meddeles tilladelse til ud-
stykningen, der er forudsat i en lokalplan for området.

• Imedfør af fredningsdeklarationen meddeler fredningsnævnet herved tilla-
delse til udstykningen.

Tilladelsen er meddelt af fredningsnævnets formand, jf. § 10, stk. 5 i forret-
ningsordenen for fredningsnævn.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens § 78, stk. 2 indbringes for Na-
turklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen.

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.
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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 fred-
ningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Na-
turklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra
andre myndigheder til udstykningen.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

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

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Bente og Bent Holm
Nørreløkke 36
3700 Rønne

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

MPS 11417/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2006-41.3
Deres j.nr.

• 20. oktober 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 145-d Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Gjedeløkken 3,
Sandvig, at opføre et sommerhus og redskabsskur. Projektet er nærmere
beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972
tinglyst fredningsdeklaration,der fastsætter blandt andet:

a) tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød
eller sort farve.
c) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme ...

"

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af projektet.

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 offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse 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

S~- }el- 00 J1-0
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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, Natur og Miljø, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og Skare Byg AIS .

•
F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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"-~t FREDNINGSNÆVNET

• Ml

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Doris G. Hille
Strandvejen 89
3770 Allinge

for Bornholms
Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

HERI0353/Sagsbeh. HER
J.m.06.11.01.01.2006-44.3
Deresj.m.

• 29. november 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 155-p, Allinge-Sandvig Markjorder beliggende Stakkebakken 8,
Sandvig at udskifte taget på en carport. Projektet er nærmere beskrevet i
det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en frednings-
deklaration, der er tinglyst den 4. maj 1972 og fastsætter blandt andet, at
frednigsnævnet skal godkende bygningstegninger , at tagdækning skal være
af brændte røde eller mørke tegl eller materiale i mørkegrå, rød eller sort
farve, samt at bygningssider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort
eller de nævnte farvers blanding.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til udførelse af projektet på
vilkår, at fredningsdeklarationens bestemmelser om materiale- og farve-

• valg overholdes.

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 offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse 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. 5l\, t::> -) l. 1- ;x) fro
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at ~



t li (lir

-tf'

•

•

Side 2/2

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
findes 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,
Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks
Naturfredningsforening.

Henrik Engell Rhod

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


'I' FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager for Bornholms Regionskom-

Margit og Ole Christensen m
D
une d 4

. amga e a
Nordre Strandvej 33 A 3700 Rønne
3300 Frederiksværk Tlf. 56950145

Fax. 5695 0245

- 3 OKT. 2006

MPSll414/Sagsbeh. HER
J.m.06.11.01.01.2006-40.3
Deresj.m.

Modtaget i
Skov. og NaturstyreIsen

2. oktober 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 145-i Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Gjedeløkken 7,
Sandvig, 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 4. maj 1972
tinglyst fredningsdeklaration,der fastsætter blandt andet:

a) tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå, rød
eller sort farve.
c) Ydre bygnings sider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ...

"

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af projektet.

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 offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse 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

SNS-/21-00rrO a.lt 4
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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, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


• •, FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM
REtiNR. $3'2. co

SCAN1~ET
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Hanne Kofod
østergade 6
3250 Gilleleje

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 1 MAJ 2007

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr. nr .46-k, Allinge-Sandvig Markjorder, beliggende Asteløkken l,
Sandvig, at opføre et sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det ma-
teriale, der er sendt til fredningsnævnet.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972
tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

a) Tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.
b) TagdækningskaI være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå,
rød eller sort farve.
c) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ... eller hvidt, sort el-
ler ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre byg-
ningsdele er også andre farver tiladt.

"

Bornholms Regionskommune har ikke udtalt sig imod projektet.

Miljøcenter Roskilde har vurderet, at det ansøgte sommerhus opfylder de i
deklarationen stillede forudsætninger for at opnå fredningsnævnets godken-
delse.

I medfør af § 10, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 1173 af 20. november 2006
om forretningsorden for fredningsnævn meddeler fredningsnævnet ved for-
manden herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt på vilkår, at
fredningsdeklarationens bestemmelser om farve- og materialevalg overhol-
des.

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-

vI Dommeren på Bornholm
Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245
bornholm@domstol.dk
www.domstol.dk/bornholm

00000277/Sagsbeh. HER
J.m.8902-1.2007.9.2
Vedr.

18. maj 2007

mailto:bornholm@domstol.dk
http://www.domstol.dk/bornholm


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, Natur og Miljø, Miljøcenter Roskilde og Dan-
marks Naturfredningsforening

Henrik Engell Rhod

Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen
Til orientering

Side 2/2
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..........
MILJ0MINISTERIET

Miljøcenter Roskilde

Fredningsnævnet for Bornholm Vand- og naturområdet

J.nr. ROS-412-00082

Ref.lanth

Den 14. maj 2007

MOdtaget

Retten på Bornholm
Damgade 4 A
3700 Rønne

Retten p~~Se:.,' .'

Ansøgning om nyt sommerhus på ejendommen matr. nr. 46k Allinge -
Sandvig Markjorder

Bornholms Regionskommune har ved brev af 7. maj 2007 fremsendt en
ansøgning om tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er beliggende i et sommerhusområde, der er omfattet af de-
klaration af 4. maj 1972, hvoraf det bI. a. fremgår, at for bebyggelse skal
følgende bestemmelser være gældende:

• tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fred-
ningsnævnet

• tagdækning skal være af brændte røde eller mørke tegl eller af ma-
teriale i mørkegrå, rød eller sort farve

• ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne
(okker, terra de sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop)
eller hvidt, sort eller ved nævnte farvers blanding. Til døre, vindues-
rammer og lignende mindre bygningsdele er også andre farver til-
ladt.

Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at det ansøgte sommerhus opfylder
de i deklarationen stillede forudsætninger for at opnå fredningsnævnets
godkendelse. ~

Med venlig hilsen

Bilag: materiale modtaget fra Bornholms Regionskommune
Kopi til orientering: Bornholms Regionskommune, Teknik og miljø (tekni-
kogmiljø@brk.dk)

f-redningsnæWlet
for 4--/

Bornholnf ( U 7-
MrlJøcenter Roskilde· Ny Øster9ade 7-11 • 4000 Roskrlde ,
Til 72 54 65 00· Fax 99999999· CVR 29776946· EAN 5798000872110· post@ros m'm dk· wwwros mlm dk
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TEKNIK & t<lIUØ • S<ovlek:':cn.4

I Te)ll
i

Miljøeenter Roskilde
Ny 0stergade 7-11
4000 Roskilde

7. maj 2007

Nyt sommerhus på Asteløkken 1, matr. nr. 46k, Allinge-Sandvig
Markjorder

Vi har den 27. februar 2007 modtaget ansøgning om nyt sommerhus på
ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 03-08, Sommerhusområde ved
Sandvig samt Fredningsdeklaration af 4. maj 1972.

Byggeriet er i overensstemmelse med lokalplanen, så vi kan ikke se der skulle
være nogen problemer og anmoder om at sagen kan hastebehanclles.

Der medsendes tegninger over bebyggelsen i henhold til deklarationen ..

Med venlig hilsen

I /J~ Ol.Jt'wc. 'dttt.iMJ
~ te Se arer

JByggesagsbehandler

Dllch.lC ut .56922114

E-mali. lytte.scharer@brk dk

frl::ldnlngsn~7et
for - Æ J

. Bornhol li t-

3770 Allinge

fif .. 56 97 00 00

ra'<: 5692 58 :6

F-me"l

VVV'J'/'j, brl( dl<

CVR: 2G-69-()3-4~~

mailto:lytte.scharer@brk
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

SCANNET

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

SCANNET ..
-~-~ -

Hovedmodtager
Ellen og Kai Hjort Ipsen
Cæciliavej 72
2500 Valby

,- 5 MRS. 2007

v/ Dommeren på Bornholm
Damgade4A
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245
bornholm@domstol.dk
www.domstol.dk/bornholm

00000114/Sagsbeh. HER
J.m. 8902-1.2007.6.2
Vedr.

1. marts 2007

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr. nr.46-e, Allinge-Sandvig Markjorder, beliggende Markvejen 33,
Sandvig, 3770 Allinge, at opføre tilbygning på 26 m2 til et eksisterende
sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til
fredningsnævnet.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsdeklarati-
on, der er tinglyst den 4. maj 1972. Deklarationen fastsætter blandt andet:

a) Tegninger udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet.

b) Tagdækningskal være af brændte røde eller mørke tegl eller af materiale i mørkegrå,
rød eller sort farve.

c) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ... eller hvidt, sort el-
ler ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre byg-
ningsdele er også andre farver tilladt.

Yderligere indskrænkendebstemmelser om retten til bebyggelse m.v. i det/den til enhver
tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægtog lovgivningen i det hele taget skal re-
spekteres uanset forannnævnte bestemmelser.

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet. ..
"

Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, har telefonisk anbefalet,
at fredningsnævnet meddeler tilladelse til projektet.

Fredningsnævnets formand meddeler i medfør af § 10, stk. 5 i bekendtgø-
relse nr. 1173 af 20. november 2006 hermed tilladelse til projektet på vil-
kår, at deklarationens bestemmelser om farve- og materialevalg overhol-

5~'J- r2-\-~rTO
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des.

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-
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, Teknik og Miljø, Miljøcenter Roskilde og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Henrik Engell Rhod

Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen
Til orientering

Side 2/2
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SCANNET f 7 OKT. 2007

J

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Henrik Staffensen
Frederiksborgvej 192,
st.tv.
2400 København NV

vI Dommeren på Bornholm
Damgade4A
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245
bornholm@domstol.dk
www.domstol.dk/bornholm

00000632/Sagsbeh. HER
J.nr. 8902-1.2007.30.2
Vedr.

15. oktober 2007

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom
matr. nr. 46-aa Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Markvejen 47,
3770 Allinge, at udvide sommerhuset med 6,6 m2• Projektet er nærmere
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. maj 1972
tinglyst fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt, at tegninger
udvisende bebyggelsens ydre skal godkendes af fredningsnævnet, at tag-
dækning skal være at brændte røde eller mørke tegl, eller af materiale i
mørkegrå, rød eller sort farve, og at ydre bygningssider skal fremtræde i
farver dannet af jordfarverne.

Miljøcenter Roskilde har udtalt, at det ansøgte ikke strider imod intentio-
neme i fredningsdeklarationen.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har oplyst, at foreningen
intet har at bemærke imod ansøgningen.

Fredningsnævnetgodkender det forelagte projekt på vilkår, at dette udføres
i overensstemmelse med de indsendte tegninger og beskrivelsen, samt at
tilbygningens tagdækning og facader udføres under iagttagelse af fred-
ningsdeklarationens bestemmelser om tagdækning og materialevalg.

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-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig inte-
resse i afgørelsen.
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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, Natur og Miljø, Miljøcenter Roskilde og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Henrik Engell Rhod

Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen
Til orientering
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