Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ilsebil Hansen
7. februar 2020 11:49
'Signe Kjøller'
SV: FN-BOR-03-2020 Forlængelse af tilladelse vedrørende Kjøddtynjan 9

Hej Signe
Bornholms Regionskommune har ingen bemærkninger til det ansøgte.
Venlig hilsen
Ilsebil Hansen
Landskabsarkitekt

Center for Natur, Miljø og Fritid
Natur og miljø
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
www.brk.dk

Telefon: 5692 2052
Mobil: 3018 1397
Ilsebil.Hansen@brk.dk

Bornholms Regionskommune

Fra: Signe Kjøller <SWK@domstol.dk>
Sendt: 7. februar 2020 09:38
Til: Center for Natur, Miljø og Fritid <nmf@brk.dk>
Cc: Ilsebil Hansen <Ilsebil.Hansen@brk.dk>
Emne: FN-BOR-03-2020 Forlængelse af tilladelse vedrørende Kjøddtynjan 9
Fredningsnævnet skal anmode om kommunens udtalelse i anledning af nedenstående henvendelse fra Oliver Gesche.
Med venlig hilsen
Signe Kjøller
Sekretær
bornholm@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet på Bornholm
Damgade 4A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03

Fra: Oliver Gesche [mailto:oliver@gesche.net]
Sendt: 6. februar 2020 12:32
Til: bornholm@fredningsnaevn.dk
Cc: Carina Gesche <Carina.Gesche@googlemail.com>; Signe Kjøller <SWK@domstol.dk>
Emne: Fwd: FN-BOR-07-2017 - Fredningsnævnets afgørelse

Kære Henrik Engell Rhod
tak for at være tilgængelig for en kort telefonsamtale. Som aftalt her i morges giver jeg dig vores formelle ansøgning om en udvidelse af den nuværende
eksisterende tilladelse.
Tilbage i maj 2017 har vi modtaget vedhæftet beslutning fra jeres side vedrørende vores sommerhus projekt. Vi har været meget glade for at se, at
Fredningsævnet støtter vores ideer, som vi har til hensigt at bygge huset på denne meget specielle grund.
Indtil videre var vores plan at starte bygningsprocessen for huset i foråret 2020. Forudsætning for det, hvad der rent faktisk skal afvikle salget af et andet
hus på det tidspunkt for at bruge pengene til vores Bornholm projekt. Desværre vil salget af de andre fast ejendom blive forsinket. Derfor er vi ikke i
stand til at starte bygningsprocessen i rette tid, inden jeres tilladelse rent faktisk løber ud i maj 2020.
Vi har ingen planer eller intentioner om at ændre vores byggeprojekt. Vi vil gerne holde fast ved det allerede godkendte byggeprojekt, fordi vi mener, at
vi har fundet en fantastisk løsning for at reducere husets tilstedeværelse og derved at gøre det yderste for at bevare grundens fantastiske natur.
Derfor beder vi venligst om Fredningsævnet forlængelse af tilladelse med tre år indtil maj 2023. Vi håber på jeres forståelse og jeres støtte.
Med venlig hilsen
Carina og Oliver Gesche
Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Von: Signe Kjøller <SWK@domstol.dk>
Datum: 22. Mai 2017 um 06:52:13 MESZ
An: "oliver.gesche@gmail.com" <oliver.gesche@gmail.com>, "teknikogmiljoe@brk.dk" <teknikogmiljoe@brk.dk>, "dn@dn.dk"
<dn@dn.dk>, "mst@mst.dk" <mst@mst.dk>, "fr@friluftsraadet.dk" <fr@friluftsraadet.dk>, Svend Kramp <svend.kramp@gmail.com>,
"mail@janhenrikjansen.dk" <mail@janhenrikjansen.dk>, "natur@dof.dk" <natur@dof.dk>
Kopie: Lars Nicolai Thiim <lanth@svana.dk>, Ilsebil Hansen <Ilsebil.Hansen@brk.dk>, "bornholm@dn.dk" <bornholm@dn.dk>,
"bornholm@friluftsraadet.dk" <bornholm@friluftsraadet.dk>, "bornholm@dof.dk" <bornholm@dof.dk>
Betreff: FN-BOR-07-2017 - Fredningsnævnets afgørelse
Vedhæftet sendes fredningsnævnets afgørelse.
Med venlig hilsen
Signe Kjøller
Sekretær
bornholm@fredningsnaevn.dk
Fredningsnævnet på Bornholm
Damgade 4A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03

