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REG.NR: 794,5.00
Nylars

INDHOLDSFORTEGNELSE

Deklaration (nævn) tinglyst 20. november 1971 - vilkår for tilladelse til at bibeholde
ulovlig opført tilbygning.

MATRIKELFORTEGNELSE

(ajour pr. / 19 )

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrielnumre:

Hovedejerlavet Nylars matr.nr.:
73di

Gældende matrikulært kortbilag: 1967

Se også REG.NR:
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Købers } .-:.~.'-'.
. bo æ/: ...,Kredltors p

Anmelder:
HOLGER BYFELDT

ADVOKAT

OTTILIAVEJ 7 - YALBY
TLF. 301311

D-:E K L A R A T ION REG.Hl ~)\05. (JO---------------------

I anledning af, at Ministeriet for kulturelle Anliggender
har meddelt tilladelse til bibeholdelse af en °ientlommen matr.____~ ..............-- ~O_~
nr. 7J-di Nylars foretagen ul~vlig tilbygning for min og min ægte-____ ,.,.-. _o .- ~.-. -~~-~- ~ --""-- --' _.---~-----------...., .
fælle ~ e::r~r-"--eIler °brugertid, dog minds t ind til udløbe t af år 2001,

forpligter jeg underskrevne tandlæge H. Wibroe Byfeldt herved mig
~~~ere af matr.n~. 7J-di Nylars til efter ~af
~t>at~f j;';;~-~llg;_-d;~f-~~-ri.lb;.;;i~'gen ~ud;~-;dgi:ft

__ "..---\ ~ ~ ) _ • -'-o •• _. "', , _ _ _t. __'t_ ---.,. _-f

for det ~offentlige. ~---~ --- --,
I det tidsrum ovennævnte tilladelse udnyttes, opretholdes efter

Fredningsnævnets nærmere anvisning en skjulende beplantning foran
huset mod havet. I samme tidsrum må ejendommen som helhed ikke be-
bygges yderligere og huset ikke underkastes bygningsændringer, lige-
som hegn ikke må opsættes mod redningsstien og terrænændringer eller
ændringer i naturtilstanden på ejendommen ikke foretages.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Ministeriet
for kulturelle Anliggender og Fredningsnævnet :for Bornholms Amts
Fredningskreds.

Rønne,-den 18-11 1971

sign. H. Wibroe Byfeldt

Indført l dagbogen for retten

I fWnne den 7. O NGV. 1971

.. kjeld'kov A,S, K.benh.vn
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- • - • - Blinde skel, der ikke bortfalder
Særlige signaturer se D. S.19B (Febr.1940)

Skelpunkt afmærket med:
B o Betonskelpæl
J o Jernrør med skeltegn
S o Sten med skeltegn
T ft Træpæl med indbrændt skelte~n

lføll~ \ldstykninlsloven har den som flytter. fierner ellor ødchcllor et skelmærko plilt til at afholdo udlifterne ved dettes lenanbriolclte.

~ Oe @B t. .... 'O. t'1 e onblok og d....nrø.
6 ~ ~ ~'k~~. Blpunkt af jernrør." _ ~.. ~ B mærket med
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07965.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07965.00

Dispensationer i perioden: 02-10-1997



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

REG. HR. II \o:> ·00-
Den 0- 2 OKT. 1997
J.nr. 21/1997

H. Wibroe Byfeldt
Stampen Vej 6, hus
3700 Rønne.

21GENPART til,
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.n~ SN 1996-1211/6-0009
+ bilag

Skov- og Naturstyrelsen

Modtaget i
Skov- og NaturstyrelJ§n

- 3 OKT. 1997

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til ophævelse
af en nedrivningsbestemmelse i en på Deres ejendom matr. nr. 73-

4t di Nylars den 18. november 1971 tinglyst fredningsdeklaracion.

Ministeriet for kulturelle anliggender, nu Skov- og Naturstyrel-
sen, der er påtaleberettiget i henhold til deklarationen, har ved
skrivelse af 22. september 1997 meddelt, at styrelsen intet har
at indvende mod ophævelsen på de af fredningsnævnet ved besigti-
gelsen den 13. august 1997 stillede vilkår.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved tilladelse til ophævelse af nedrivningsbestemmelsen i den
på ejendommen den 18. november 1971 tinglyste deklaration på vil-
kår, at den eksisterende skærmende beplantning mod redningssti og
havsiden opretholdes. Endvidere må ejendommen som helhed fortsat

4t ikke yd€rligere bebygges og underka;tes bygningsændringer, lige-
som hegn ikke må opsættes mod redningsstien. Ændringer iøvrigt af
naturtilstanden på ejendommen må ikke foretages.

Det er endvidere en betingelse for ophævelsen af nedrivningsbe-
stemmeisen, at ejeren af ejendommen foranlediger nærværende afgø-
relse tinglyst på ejendommen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

ttturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
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4t væsentlig interesse i afgørelsen.

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 før udløbet af klagefristen. Er klage

<..
indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenæv-
net bestemmer andet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Aakirkeby kom-
mune.

F. Schønnemann

-'



· .
MILJØ & ENERGI

Fredningsnævnet for Bornholms Amt
c/o Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A
3700 Rønne

,.
Vedr. Fredningsnævnets j.nr. 21/1997

I skrivelse, modtaget her den 18. august 1997, har fredningsnævnet
bedt Skov- og Naturstyrelsen om at tage stilling til, at den på den
ornhanult:de ejenuolll lyslt: I1t:dli vningl>bestt:ll1111t:be ~leltes af den
på ejendommen lyste deklaration.

I den anledning skal styrelsen meddele, at man intet har at indvende
herimod på de af fredningsnævnet på åstedsmødet den 13. august
1997 stillede vilkår.

Med venlig hilsen

~"

Miljø- og Energiministeriet
J.nr SN 199R - \ 9.-' \ \ ~-OCGal

- 3 OK1. 1997

MINISTERIET

SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Modtaget

2 2 SEP. 1997
v

Retten iRønne

Landskabskontoret
J.nr. SN 1996-1211/6-0009
Ref.IKO

Den 19. september 1997

Miljø- og Energiministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53

2100 København ø

Tlf. 394720 00

Fax 39 27 9899
Telex 21485 nature dk

E-post (X-400): I=sns; S=skov-og-
naturstyrelsen; 0= skov-og-

naturstyrelsen; OU1=sns; P=sdn;
A=dk400; C=dk

E-post (Internet): sns@sns.dk

mailto:sns@sns.dk

	1 FREDNINGSNÆVNET>
	2 DISPENSATIONER>



