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~ødt var efter tilsigelse:
Ejeren af æa~r.nr. 2~5 e 0ster~arie, inger-iør Jørgen Agger Cbrister-sen,
Allinge-Gudb jem4;:teKn1s ke forvaltning ved kom~unei ngeniør li. He: Iler,
foreningen Bølsbavns Frihed ved fhv. sognerådsformand Vagn Kofoed. -
Frednir-gsplanudvslget var tilssg~, cen ikke repr=senteret, jv:. bilag P.

Ejeren og ingeniør Møller oplyste, aL den på ejendo~~en op:ørte
bygr-ing blev opstillet i decec~er 1970 - januar 1971.

Der foretoges besigtigelse og forbandling. Det konstateredes,
at husets tag er dækket med r?dfarvede cemebtteglsten og ydervæggene
er dodenkoffarvet (mørkebrun) træbeklædning med sortfarvede bjørnestol-
per.

Ingeniør M711er fremr-~ver, at den i sagen oohandlede disposition~
plan aædrig er for~elt godkend~, og at den gældende byggevedtægt ikke
stiller krav 00 en særlig byggesLil.

Ejeren henviser til dec fremlagte skrivelse af 28/8 1970 :ra
haD til nævr-et, bilag L, samt ~il, at han ik~e opstillede det nuv~rende
Lypebus, før der var g~et et ~ar måneder, uden ban bavde hørt fra næv-
net efter afsendelsen af samse skrivelse.

?i foreningen Bølsbavns Prihed's vegne beoærker fbv. sognerids-
/ formand Kofoed so~ formand for foreningen, at foreningen kan akceftere

byggeriet, for s~ vidt det dækkes mod indsigt fra amtsvejen med et be-
plantningscælte, bvis anbringelse markeredes på det fremlagde beplant-
ningsudkast af 2/6 1971 fra Al:inge-Gudhjem kommune, hvilket senere
vil blive fremlagt.

.. Nævnsmedleooerne alene =ortsatte nu oødet på teknisk forvalt-
~ nings konter i 0s~ermarie.

Der blev foreløbi~ eni~~ed 00, at teknisk forval:nin~ skulle
udf~rdi€e et noget æcdret bep:anJningsforslag til forelæggerse for
nævnet, inden dette tager ende:ig bes~utning i sagen.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

~o5 §. .,.sterma rle
Stempel:

S O~~~.
kr. øre

• /1').'1
Akt: Skab t...: nr. (O '1;'"

(udfyldes .f dommerkontoret)
')--

Gade og hus nr.: 4432
"" -(..,~ ,l t~r.~~7'J

REG.Hl l\~o. 00

Købers l
bopæl:

Kreditors J

Anmelder:

J.ur. 63/70.
FrednJngsnævnet for

8ornhoims ~mts fredningskreds

')~r 1971 de~ 4. au€ust ~oldt f-ævnet mode p& ejendommen 82tr.nr.
~o~ ~ 0sterma~ie sogn ved S~r2ndvejen (a~tsve~en) i E01shavn, ideL
nævnsmedleomerne, doo~er F. ~s~u~d (som stedfor~rædende formand),
aotsrtdsmedleo, s~oleinspekt?~ Knud Andersen og kommunalbestyrelses-
medlem, terr.rer~es~er Carl A2ge Jensen, Sa~dvig, var til stede.

~er foretcges sag nr. 63/70.
. . .

S8~e~ :'crts2.t
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d~"'" 26/':;e.l.. / _

fe'rea od ,
~9:l p2 doccerkor-tcret _ ~~nr.e ves
·j0~mer _4.Srl'lur.d.

Jer =~2~:3gdes:
Q: Situatio~s~12n ~ed beplant~~~gsforslag.

?or=ande~ be~ær~cer, a~ ~2~ e~te~ fcrha~c~~~g ced tie zvr~~e Gæv~s-
Dedlemcer i n~vnet er blevet e~i€hed om, at der ikke kr~ves disre~sa-
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r,

ri p~ følgende vilkLr:QJ Bygnir.gens nuv:zrel:de ud seend e, herur..der ID. h. t. tag cg farvning
som foran beskrevet, opre~bcljes, og os ikke ænd~es uder..nævnets
tilladelse.

2) ~en po bi12g ~ angivne bep~antning etableres i indev~rer..de
ef~erir ef~er Allinge-Gud~~e~ ko~~unes tekniske :orvaltnings
n2r~ere anvisning o~ opret~oldes og vedligeholdes fre~tidig.

Q) Tiloygning og nyoygning pi e2endo~Qen, herunder opferelse af
skure og udbuse, ~aster og flagstænger o. lign. w& ii-ke finde
sted uden nævnets tilladelse.

4) Endringer i terræn pt ejendo~men mL ikke finde SLed uden nævnets
tilladelse.

5) Camping og teltning pa ejendoL:uen rr.Q ikke finde sted uden næv-
nets tilladelse.

Ovennævnte vilk~r skal ef Ler udlebet af den i naturfrednings-
lovens § 58, stk. 5, fastsatte ankefrist ved nævnets foranstalt-
ning tinglyses som hæftelse på ejendommen.

Således passeret.
P . .ri. s m u n d.

-000- -000-
Udskriftens rigtighed be~ræftes.
Docweren i Rønne, der..27. aug. 1971

F. Asmmd.

-000-

Foransts.end e ud sk·:rif~'-~f.tor~a ndli ngsprotokol for fred-
ningsnævnet for Bornholms,:-.a-nts.f-rec1'ttbgskr.edsbegæres tinglyst
som hæftelse pt matr.nr. 205 e· 0sterrnarie med hensyn til de foran
omhandlede dispensationsvilkår. Om servitutter og byrder henvises
til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleret tillægges frednings-
nævnet for 30rnholms amts fredningskreds og frednir.gsplannevalget
for Bornhclcs a~t.

Frednfngsnævnet for
8ornnoims amts fredningskreds

h!l5ft1 ti f1 ~

(

der..

Indført i åagbogen for Neksø '~l$kn:.~

den 2 5 OKT. 1971
Lyst.

OLE MITENS
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07960.00

Dispensationer i perioden: 10-01-1996 - 01-02-1996



Fredningsnævnet
for

tl0rnholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

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

ÆOdtaae~
,'I«')V_ <Ja !\;arurs7 ... .,

Sag nr. 5 5 / 1995
,..
r" 'I"

'lr'"1'.

Den 1 O JAN. 1996

Pia og Jesper Møller
Jyllingeparken 30
4040 Jyllinge.

GENPART til, Skov- og NaturstyrIsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ bilag REG. NIl "

De har overfor fredningsnævnet ansøgt om tilladelse til at opfø-
re en 1~ m2 stor tilbygning til det eksisterende sommerhus på
50 m2 på ejendommen matr. nr. 205-e østermarie, beliggende Bøls-
havn 37.

Det er oplyst, at tilbygningen vil blive opført under det eksi-
sterende tag over en overby~get terrasse. Det fremgår af ansøg-
ningen, at der vil blive isat nye vinduer i østgavlen (gavlen mod
kysten). Bortset fra gavlens nederste godt halve meter over fun-
damentet vil østgavlen fremtræde som et vinduesparti.

Der er på ejendommen lyst en fredningsdeklaration den 25. oktober
~971, hvori bl.a. bestemmes, at bygningens nuværende udseende ik-
ke må ændres uden nævnets tilladelse, og at tilbygning og nybyg-
ning på ejendommen, herunder opførelse af skure og udhuse, master
89 flagstænger og lignende, ikke må finde sted uden nævnets til-
ladelse.

Allinge-Gudhjem kommune og Bornholms Amt har anbefalet det ansøg-
te, sidstnævnte under forudsætning af, at tilbygningen ikke over-
skrider den tinglyste strandbeskyttelseslinie.

Nævnet finder imidlertid ikke at kunne give tilladelse til
ansøgte i den f:=eliggende udformning og har herved navnlig
vægt på det meget fremtrædende vinduesparti i ejendommens
mod kysten og den langs med denne liggende strandsti.

det
lagt
gavl

eli(Jmmis~~net
·~..J~:8';/- t"~ 1. ~;1!J~:.~stvre1sen
J.r.l. '::J \ '1. \ \ I\o ' C C O \ SiI. \
Akt. nr \ \ C)



Nævnet vil være indstillet på at imødekomme en senere ansøging,
hvor vinduespartiet i gavlen mod kysten formindskes væsentligt og
gives en udformning, der i højere grad harmonerer med stilen på
de omkringliggende ejendomme.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Dan-
marks 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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,Alllnge-GudhjemBornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening, H.x~ kommune og
Aarsdale Byggeforretning ApS.

:>:~- E
F. Schønnemann -



Bornholms Amt
Mnrlt~np.t

- 8 DEC. 1995
Retten I Rønne

Fredningsnævnet~for Bornholms
amts fredningskreds
Damgade 4A

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1

DK-3700 Rønne

Tlf. 5695 2123
Fax 569521423700 Rønne
Sagsbehandler:
Jørn Tindborg
56952124 klartone 215

Deres ref.: Vor ref. :
8-70-51-8-401-3/94
øm205e.fn/jt

Udtalelse om forhold til fredningsdeklaration m.y.

Ansøgning fra Allinge-Gudhjem kommune af 20. november.
Ansøger: Pia og Jesper Møller, Jyllingeparken 30, 4040 Jyllinge
Ejendommen:
Matr. nr.: 205e, østermarie
Beliggenhed: Bølshavn 37
Areal: 1341 m2

Zonestatus: Byzone
Eks. bebyggelse: Sommerhus på 50 m2

Ansøgningen:
Tilbygning på 12 m2 under eksisterende tag.
Naturbeskyttelsesloven:
Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets tilladelse, jævnfør ud-
skrift af Fredningsnævnets forhandlingsprotokol, som er tinglyst
på ejendommen den 25. oktober 1971.
Amtsrådets udtalelse:
Amtsrådet kan på denne baggrund anbefale det ansøgte.
Det er herved forudsat, at tilbygningen ikke overskrider den
tinglyste strandbeskyttelseslinie.

Med venlig hilsen

Judt~.
/

rn Tindbor.
sagsbehandle

Mlllømrnlsterlet, J. nr. SN \ l \ \ I~-(.)00 I
J ,. J HI ·nn;:;I:; /'\i'l. \.;v ....'t."F'ro 2n,:;.1t"'(~

'~r :J~ ~. - ~..,. - : ~.o~)....-, ..; ..~ IJ ., ~"\
... J'" t ,: . J ••••



Allinge-Gudhjem kommune
Skovløkken 4 . TeJn. 3770 Allinge
Telefon 56480500
Telefax 56481659
Giro Bank 200-6669

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

Fredningsnævnet for Bornholms
amts fredningskred~
Damgade 4 A
3700 RØnne

Modtaoet

2 1 NOV. 1995
Aenen iRønne

Deres ref.
63/70

Vort journ. nr.
02.00.01G01 09-205-e

Dato:

20.11.1995

Vedrørende: Ansøgning om byggetilladelse

Idet man hoslagt fremsender sag
fra Årsdale Byggeforretning ApS, Indenmarken 24, 3740 Svaneke
om tilladelse til på ejendommen

matr. nr. ejerlav

pc. af matr. nr. 205-e østermarie
beliggende

Bølshavn 37
tilhørende Pia og Jesper Møller

at opføre en ca. 12 m2 stor tilbygning

skal man anmode om en udtalelse t-godltCildelse, idet der henvises til fredningsnævnets
godkendelse af byggeri, sag nr. 63/70.
Ansøgningen er med kopi af nærværende tilsendt amtsrådets fredningssekretariat.

Dato: 20.11.1995

BO T.i"M1cw'M::'1\.TSEN

SI/lSpektør



Modtaget dato

ALUNGE·GUDHJEM

FOTO-KOPI

Allifige-GuGhjem Kommune
•Skovløki\err4

3770 All inge

Sde/dørnr

Ansøgning om byggetilladelse
Se vejledningen på bagsiden!

. .
På ejendommen beliggende (se matrikelkort eller ejendomsskatlebillet)

\leJnavn

Bølsnavn I'HuSl'lUmme<

37
Matnkelbeteg~e!se

205 Bølshavn
ansøges om byggetilladelse efter

n Bygningsreglement af 1982 rxl Bygningsreglement for småhuse af 1985
ArbeJdets art

l Nybygning ff1 Andet Ombvoninan Tilbygning
Nærmere besknveise at oet arbeJde der cl1skes udfort tf eks enfamlheMUS ræKkehus garage. bullksoygmng værkstecsoygnlng ....eanVf'lnc; af bygrung æranng at skll~um
ændnng at benyttelSe oosætmng at skIlt mar!<'se I

J

Udvidelse af stue under exst. tag
(iraaragelse af overdækket terresse) i ro.t. tegning

Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se vejlednIng pa bagSiden)

Ansøger (arkitekt, ingeniør eller lignende)
Navn adresse og telefonnummer Dato og unoersknft

::D • ) 1.1 - ,q II), Cl ~Arsdale Byqgeforretning ApS
InaenmarKen 24
3740 Svaneke
56 49 03 96

Ejer af ejendommen iflg. tingbogen

Na"" adresse 0<'; tetefonnummer

Pia oq JesDer Møll~r
JyllinqeparKen 30
.11)4./ L'~ 111nGe

Fr~diiing3nrovn~t

'.J J r:"'. ," ..... "'L .....
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d Fredningsnævnet
for

'\,. !?nrnholms amts fredningskreJs
Dommerkontoret i Rønne

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

Mocitaeet ~
Skov- og NatUrstY1'~lSe~

Sag nr. 5/1996
Den

1. februar 1996

Pia og Jesper Møller
Jyllingeparken 30
4040 Jyllinge.

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

REG. HK. l ~\oo.OG

Ved skrivelse ai 10. januar 1996 (sag nr. 55/1995) meddelte fred-
afslag på-Deres ansøgning om at opføre en 12 m2
til det eksisterende 50 m2 store sommerhus på

e· ningsnævnet Dem
stor tilbygning
ejendommen matr. nr. 205-e østermarie, beliggende Bølshavn 37.

Det fremgår af ansøgningen, at tilbygningen vil:~ blive udført
under det eksisterende tag over en overbygget terrasse, og at der
i den forbindelse ville blive isat nye vinduer i østgavlen (gav-
len mod kysten). Bortset fra gavlens nederste godt halve meter
over fundamen7?: ville østgavle~ fremtræde som et vinduesparti.

Nævnets afslag var begrundet med, at ejendommen ville få et meget
fremtrædende vinduesparti i gavlen mod kysten og den langs med

tt denne liggende strandsti.

blei ·i 2~s~~;et tilkendegi~gt, at nævn~t villg være i~1stil-
let på at imødekomme en senere ansøgning, hvor vinduespartiet i
gavlen formindskedes væsentligt og blev givet en udformning, der
i højere grad harmonerede med stilen på de omkringliggende ejen-
domme.

De har herefte~ den 16. januar 1996 gennem Aarsdale Byggefurret-
ning ApS frems~~dt to alternative forslag, der begge indeholder
en formindskelse af vinduespartiet i forhold til den oprindelige
ansøgning.

M' og Ener«iministeriet
Skov- og Naturstyrelsen .ø(
J.nr. SN 1996 - \'1\ \ Ile '000 I .
Akt. nr. \
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Nævnet finder ikke at kunne imødekomme et af de alternative for-
slag, men meddeler tilladelse til det ansøgte projekt i overens-
stemmelse med.tegningerne og beskrivelsen under forudsætning af,
at vinduespartiet i gavlen mod kysten begrænses til enten to vin-
duer af størrelse som i forslag 1 eller tre vinduer af størrelse
som i forslag 2 .

.Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

tt Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklag~nævnet af offentlige myndigheder, Da~marks 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
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
Bornholms
kommune og

denne skrivelse er sendt til Skov- og
Amt, Danmarks Naturfredningsforening,
Aarsdale Byggeforretning ApS.

Naturstyrelsen,
Allinge-Gudhjem

F. Schønnemann

'[1 ..

;J ~.. ,



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Janni og Erik Schliemann
Louise park 8
2960 Rungsted Kyst

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr. nr. 205-e 
Østermarie, beliggende Bølshavn 37, 3740 Svaneke, at udskifte det eksisterende tag. Projektet 
er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration lyst den 25. oktober 1971 om 
vilkår for bebyggelse og beplantning. Af deklarationen fremgår blandt andet, at den på 
ejendommen opførte bygnings udseende, herunder m.h.t. tag og farvning skal opretholdes og 
ikke må ændres uden nævnets tilladelse.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 31. juli 2012.

Bornholms Regionskommune har oplyst, at regionskommunen anbefaler, at der meddeles til-
ladelse til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at naturfredningsforeningen ikke vil udtale sig 
imod det ansøgte.

Naturstyrelsen Roskilde har ved skrivelse af 12. juli 2012 meddelt, at styrelsen er af den 
opfattelse, at baggrunden for deklarationen er ønsket om dispensation til et hus søværts 
strandbeskyttelseslinjen i 1970. Deklarationen vurderes derfor som et vilkår knyttet til strand-
beskyttelseslinjen. Da administrationen af strandbeskyttelseslinjen varetages af Naturstyrel-
sen, er det Naturstyrelsen Roskildes opfattelse, at omhandlede deklaration ikke er at betragte 
som en fredningsdeklaration, hvor fredningsnævnet er påtaleberettiget. I øvrigt oplyser Natur-
styrelsen Roskilde, at strandbeskyttelseslinjens forløb i dag er således, at huset på ejendom-
men er beliggende landværts linjen. Naturstyrelsen har supplerende oplyst, at såfremt fred-
ningsnævnet finder, at nævnet ikke længere er påtaleberettiget i henhold til deklarationen, vil 
styrelsen under hensyntagen til, at ejendommen i dag er placeret udenfor strandbeskyttelses-
linjen, lade den pågældende deklaration aflyse, uden at det er fornødent, at ansøgerne indgiver 
særskilt begæring herom.

Fredningsnævnet skal udtale, at den omhandlede deklaration er lyst som en betingelse for at 
fredningsnævnet i 1971 meddelte de daværende ejere af ejendommen en lovliggørende 
dispensation til opførelse af ejendommen indenfor den daværende strandbeskyttelseslinje. Da 
administrationen af strandbeskyttelseslinjen ikke længere hører under fredningsnævnet, men 
er overført til Naturstyrelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 2, jf. § 15, finder 
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fredningsnævnet ikke længere at være påtaleberettiget i henhold til deklarationen. 
Fredningsnævnets tilladelse til det ansøgte er derfor ufornøden.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Natur og 
Miljø, Naturstyrelsen Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk 
Ornitologisk Forening. 

Henrik Engell Rhod
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