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MATR.NR.:

AREAL•• EJER

• FREDET

•FORMAL:

2~a
".-, og l2lak

SOGN Poul sker

29,3 ha •

Def.laration, l. 25.8.1970 •

Privat .

INDHOLD

Fredning af en del af ejendo~en,således at æn-
dringer i den bestående tilstand ikke må finde sted.
Et areal af 121ak tilbydes solgt til staten på visse
vilkår.
En del af ejendommen tillades udstykket og bebygget
med somcerhuse.

, •
PATALERET Fredningsnævnet og fredningsplanudvalget samt til

dels Neksø komnune og ejerne af naboejendommene.

REG. NR.: 138 - 04 - 39
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Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bo~~ho~ms ~t ~å~æg~er
undertegnede gdr. Ernst Iiadsen, Nordbaggegård~ Poulske~, som eJer af
matr.nr. 22a j. 22c 24e,- 26d, ·121ak og 22,g, Poul sker sogn, herved for
mig og efterfølge~de -ej ere-min .fornævnte ,e.j~ndom føJ.ge,!1dEjl..se~vi tytter:
1. Den 'del-af ejendOJh~'en,der -på v-edhæi'tede ~ort' er vist med ~mørk grøn

farve, fredes, således'at'ændringer'i 'den bestående 'tilstand, be-
byggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,' '·bactehuseog
lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdeIse' af, skovdrift , ,ikke må' finde sted. "
Camp~ring, teltning og anvendelse af are~let som, o:p~,ag~plåds erikke tilladt. ,'- ,I~.J""

Arealet pestår af skov og krat. ,
• ~ '. r \ • • ,,~ l . "...

Fre~tidige 'ejere" af de, i punkt 5 nævnte) sommerhusare?-ler sk9-+ have
~~dgang til. ophold på arealet. '. ' ,,' \.. , ...
flet skal uanset foranstående bestemmelser være tilladt i forbin-
delse-med salg af-de'i:punkt 5 nævnte sommerhusar~aler at u~styk-
ke tilgrænse~de d~le a~ arealetd,der,~r ~eliggende ?y~ for off.
b-" 2;;) o
l v e J -,nr. u•. ". ' - , '. , t t., , .. . ,. c_

2. Den del af e,endommen, der på vedhæfted~ k~rt-e~ vist~med"lys grøn
'~farve, pålæb'[se.sserv,itut om," at der ikke må ske ænq.rinier'i den
bestående tilstand,_ og at der' ikke må fina.s"byggeri sted ud over
genop~ygning: af pestående landbrugsbygninger efter'tegninger god-kEmd t'af fretiningsplanudvalge't'.· '
Bestemmelsen skal således ikke være til hinder for at fortsætte
den' have,':og 1,ari~lbrugsmæssigeudnyttel's'e'i overensstemmelse' med
de, t,il enhver 'tid gæld'ende udhY1;t'els'es'former,'herUndeT 'og'såmed
tilplantning af arealet med træer til skovrnæssig dri~t •

.hrealet består af landbrugsareal.
j ~ • ~ • " • .' (r ~. ~'l ~ : ,. "l', 1 .•), ,j' y'

Vandværk kan etableres ,på areale,t'J,h~is d,ei;t~)ran ,sk;es ud,en at for-
·styrre skovlr.!.'ynog imod' slør;Lng ,fpr indblik. fra ,off,en"t,lig)vej, ef-
ter tegninger 0& beliggenhedsplan godkendt af fredningsplanudval-
get. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i

-henhold, til, sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggel-
se af de udlagte son~erhusarealer på og i nærheden af ejendommen. I I

Camp'ering,og, teltslagning forbydes.- " !
I

! l

j ~, •

3. Den del af ejendommen, der er vist med gul farve, tilbydes solgt
~il staten på vilkår, som fremgår af et vedlagt salgstilbud.

4. 'TIer"m~l''ikke"e'tabiere~,rind're"t'ilslui!niTfger'-(o\re'rKørSrer)' :åf :ehhver
j art end 'vist på kortet til veje',"hvortil o:t:fentligheden har ellerskal have færdselsret. -. ,.

·1 .... ,.· .,'. f • .. ~ .... t. ~
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Der pålægges fri oversigt ved de, på vedhæftede kort viste vej-
hjørner efter afstandene 15 og 60 m og 15 og 15 m målt langs frem-
tidige vejsider, jvf. ministeriet for offentlige arbejders vejreg-
ler, således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes
gen~tande eller forefindes bevoksning af større højder end 0,75 m
over en flade gennem de tilstødende vejbaners niveau.

5. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød far-
ve må ~un udstykkes efter en samlet skitsemæssig plan, der i prin-
cippet 'skal godkendes af f~edningsplanudvalget.-,
Bebyggelse på den del af arealet, der evt. er fredskov, er betin-
get af,at fredskovspligten med skovmyndighedernes tilladelse flyt-
tes til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksning,
der ikke er fredet.
For udstykning og bebyggelse m.v. 'gælder følgende bestemmel~er:
a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes tile beboelse (natophold ) i tidsrummet 1.~pril til 30.september og

uden for dette tidsrum, til kortvarige ferieophold, weekends
og lignende. '

III b) ~å hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt
beboelse meQ' iki.-;:eover 120 m2 og ikke under 35 m2 b~bygget a-
real, samt et u,-hus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Udhus
må ikke opf~res før beboelsesbygning.

:;)epåtaleberettige,J.e,naturfreqningsmyndighederne og sogn~råd et,
kan i forening efter' ansøgning meddele dispensation fra a) og b)
for opførelse af udsalg, restaurationer og mindre vwrksteder til
sommerhusområdets ~aglige forsyning samt for helårsboliger i for-
bindelse hermed.
c) Der må kun fras~ykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500

m2, der skal kurillerumme et ~radrat med sidelinie 40 m. - A-
realer, der i h.t. punkt 4 udlægges til veje, ,må ikke henlæg-
ges under grundene. '

d) F&lles vandvær~ og afløbsforanstal~ninger skal oprettes, når
de pågældende myndigheder stiller krav he~om (bl.a. i h.t.
sundhedslovgivningen og landsbyggelovens ~ 18), og lodsejerne
er for91igtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til
sådanne fællesforanstaltninger.l' e)

,

Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de
tilst~A~42f~ ve je, hvor større byggelinieafstand ikke er be-
stem~g mlndst 5 m fra naboskel eller sommerhusområdets be-
grænsning.
Bygninger må ikke opføres-med mere end 1 etage med udnyttet
tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en høj-
de over 2,80 m, re~net fra terræn til denlinie, hvor ydervæg
og tagflade mødes (bortset.fra gavltr~kante6). Tag7ts vinkel
med det vandrette plan må lkke overstlge 55 • Bygnlnger skal
placeres neden for højdepunkter i terrænet på ~e enkelte par-
celler.

g) Tagdækning skal være af-mørkegrå farve eller af brændte røde
eller sorte tegl eller græstørv. Bygninger med tage af strå
eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke opfø~
res.

h) Ydre bygningssider skal frerr;trædei farver dannet a~ jo::dfar-
verne (oldcer, terra di sienna, umbra, engelskrødt, ltallensk-
rødt dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers
blanding.' Til døre, vinduesraJIlmerog lignende mindre bygnings-
dele er også andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagntænger må ikke overstige
en højde af 6 m.

.
j, I
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j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på
stedet foreko~mende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet
raftehegn kan anbringes i umiddelbar tilknytning til og inden
for 10 In :~'rabebyggelsen og sa:!nmenmed denne indeslut:tende et
ubebygget areal på højst 100 m2. På grundene må iøvrigt kun fo-
refindez 3predt be~l~~tning med de på stedet naturligt forekom-
mende vækster. Karakter~n af den eksisterende bevoksning i om-

,rådet (gran, fyr, lyng), skal stedse bevares. '
'Højstammede træer må kun fældes inden fo~ 10 m fra beboelses-
bygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.
l) Al parkering af vogne af enhver art og biler, der i det ydre

adskiller sig væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller
uden for grundene, med undtagelse af almindelig af- og pålæs-
ning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på eller
uden for grundene kan kun ske Jned sognerådets tilladelse. På
hver parcel skal indrettes to bilparkeringspladser eller en ga-
rageplads i det tilladte beboelseshus eller udhus med forplads
af tilstrækkelig størrelse.

m) 'Transformerstationer på :tndtil 20 m2 grundareal og"indtil 3 m
i højden kan opstilles under iagttagelse af 'de foran fastsatte
regler om afstand til nabo skel og vej og om bebyg~elsens ud-
formning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggels,e m.v.
i det/den til enhver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt
og lovgivningen i det hele taget skal respekteres uanset forannævn-te bestemmelser.
Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 22a, 22c, 24e, 26d,
121ak og '22g, Poulsker sogn, under forudsætning af at vedlagte
salgstilbud vedr. en del af ejendommen tiltrædes af staten som kø-
ber, og under forudsætning af godkendelse af fredningsnævnet for
Bornholms amtsrådskreds og Foulsker sogneråd som bygningsmyndighed,
for hvem deklarationen skal .forelægges i h.t,. landsbyggeloven.
Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og grundbyrder henvisestil ejendommens blad i tingbogen.
Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen ting-
lyste fredningsplanservitut aflyst. Kulturministeriets aflysning
af denne er en forudsætning for nærv~rende deklarations oprettelseog tinglysning. '
fåtal~ret tilkommer fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og
~rednlng~pl~~udvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt
4.og 5 tllkGmmc~ påtalere~~en endvidere Poul sker sogneråd. For så
vldt angår punk~ 5, e, endvidere den til enhver tid værende ejeraf naboejendommen.
Poulsker, den Z2/1'?: /96'Y'.

Som ejer af matr.nr. 22a, 22c, 24e, 26d; 121ak og 22g,Poul sker sogn:

.......~~.d.q~(~~~....

II

.' ,

Til vitt~ighed om dateringens rigtighe~g un~kriftens ægthed:
Navn: •...'P?'7.". dlClcl1-1~l,... . . • . Navn: • 9.«')/1.~.... . .
Stilling: .~................. Stilll"ng. ~A ,A / ?' ~ ~') • • •••• .ro ••••••••••••

Adre sse:·· .q(orcfP.Cflilrc; ~:l.c~.. Ad ~~.~} resse: .

. .. .
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Det bemærkes, at Bornholms amtsråd ved skrivelse af 27.8.1969
,har stillet vilkår om, at der til sikring mod uberettiget ad-

gang til bivej 28 etableres tæt beplantning mod denne, supple-
ret med et -'eventuelt midlertidigt - vildt-hegn eller lignende
hegn, og at sommerhusene alene forsynes med vand fra godkendt
:fællesvandværk.
Undertegnede ejer af matr.nr. 22~ m.fl. erklærer sig herved
indforstået med disse vilkår, herunder at der midlertidigt
etabl~res et vildthegn eller lignende til sikring mod uberet-
,tiget adgang' til b'ivej 28.

Som ejer af matr.nr. 22a, m.fl., Poulsker sogn:,
!/J /

? .y ')
c'7Cc[/\ '!'l\(l~)

FREDNINGSNÆVNET FOR,,
~ORNHOLMS AMTSRÅDSKREDS,
den, 'lo. sept~69
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,. kOPI 7/L
Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskreds

Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tit. (031 9501 45

Sag nr. 63/1987.

Den - 2 JUNI 1987

Steen Løvgreen
Ll. Madsesgade 46
3700 Rønne.

GENPART til, S k o v - o g N Cl t u r s t y r e l s e n

til underretning,
D. h. t. Der.ul skr. af

J. nr.

+ 9 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 22 h Poulsker, beliggende Margrethevej 2,

2 - 2at opføre et 74 m stort sommerhus med lo m overdækket terrasse
samt en 30 m2 stor carpor~~ Sommerhuset udføres med gråmalede yder-
vægge og med 300 sadeltag. Carporten udføres i træ, der ligeledes
males gråt, og med fladt tag beklædt med PVC-plader.

Det frmegår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for
en afstand af 300 m fra skov samt omfattet af en den 25. august
1970 tinglyst ~redningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at
tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brænde røde el-
ler sorte te~l eller græstørv.

I medfør af naturfredningslovens § 47 stk. l meddeler fred-
----

ningsnævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte pro-
jekt i overenssstemmeIse med den indsendte tegning og beskrivelse
på vilkår, at tagdækning udføres i overensstemmelse med deklaratio-
nens bestemmelser.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 og § 34 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K,
af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfrednings-
forening, Neksø kommune og af Dem samt nedennævnte skovejere.

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 ik-
ke 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 skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø
kommune samt til Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark, Inger



Lise Brandt Sode og Bornholms Skovdistrikt som ejere af en del af
den tilgrænsende skov.

Lorentzen

•
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Fredningsnævnet
for,e Bornholms amts fredningskreds

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

REG. NR. YU;()3
Sag nr. 64/1987

Den - 2 JUNI 1987

Steen Løvgreen
Ll. Madsesgade 46
3700 Rønne.

GENPART til, S k o v - o g N a t u r s t y r e l s e n
til underretning,
D. h. t. Deres skr. flf

J. nr.

+ 8 bilag .

•

e
e
•

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 22 i Poulsker, beliggende Margrethevej 4,

2 - 2at opføre et 74 m stort sommerhus med lo m stor overdækket ter-
rasse samt en 30 m2 stor carport. Sommerhuset udføres med gråmale-
de ydervægge og med 300 sadeltag. Carporten udføres i træ, der li-
geledes males gråt, og med fladt tag beklædt med PVC-plader.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for
en afstand af 300 m fra skov samt omfattet af en den 25. august
1970 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at

. --- - - - -- -- ----.
tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde el-
ler sorte tegl eller græstørv.

I medfør af naturfredningslovens § 47 stk. l meddeler fred-
- 0_-

ningsnævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte pro-
jekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse
på vilkår, at tagdækning udføres i overensstemmelse med deklaratio-
nens bestemmelser.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 og § 34 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K,
af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfrednings-
forening, Neksø kommune og af Dem samt nedennævnte skovejere.

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 ik-
ke 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 skrivelse er sendt til Skov- og Natursty-
relsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening
og Neksø kommune samt til Kirkelig Forening for Indre Mission i



Danmark, Inger Lise Brandt Sode og Bornholms Skovdistrikt som ejere
af en del af den tilgrænsende skov.

Lorentzen
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REG.NR. ~~o3
Sag nr. 163/ l987

Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredstit Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45 Den 2 6 NOV.1987

Leif Oberlin
Brogade 4
3782 Klemensker.

o g Na t u r s t y r e l s e 1)(.,,, _.::,~:~.
U"~~~,~r.;\!..:\·:~~t)'l:y:~~.g(d,~

GENPART tfl, S k o v -

til underretning,.
D. h. t. Deres skr. 8f
J. nr.
+ 9 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 121 ~ Poulsker, beliggende Klitvej 6, at
opføre et 87 m2 stort sommerhus, der udføres med ydervægge i pro-
fileret træbeklædning og 25° sadeltag beklædt med B5-eternitpla-
der. Et lo m2 stort anneks til et eksisterende ca. 20 m2 stort
sommerhus på ejendommen nedrives.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den
25. august 1970 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er be-
stemt, at grunden må bebygges med et sommerhus på 35 til 120 m2
og et udhus på max. 30 m2. Det er endvidere bestemt, at tagdækning
skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl
eller græstørv, og at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfar-
ver, hvidt eller sort.

I den anledning meddeles, at fredningsnævnet intet har at
indvende mod det ansøgte på betingelse af, at det eksisterende
sommerhus fremover alene anvendes til udhusformål, og at tagdæk-
ning og ydre bygningssider gives farver i overensstemmelse med de-
klarationens bestemmelser.

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, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune.samt af ansøgeren.

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 skrivelse er sendt til Skov- og Natursty-
relsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening
og Nexø kommune.

Lorentzen
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FREDNINGSNÆVNET
REt:. ND 4Cf 03. o o
ri~ Q.. i "tlf. 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Modtaget j

Skov- og Naturstyrelsen

22 NOV. 2000

Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Bodil Lentz
Achter de Weiden 55

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø22869 Schenefeld

MPS10063/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-10

Den 20/11-2000

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 22-n
Poulsker, beliggende Margrethevej l, at inddrage en eksisterende terrasse til boligareal
samt opføre en 16 m2 stor overdækket terrasse med tagbelægning af klare PVC-plader til
det eksisterende sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 25. august 1970 tinglyst
fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt, at tagdækning skal være af mørkegrå
farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

Når henses til fredningsdeklarationens klare bestemmelser om tagmateriale og farvevalg
samt præcedens i området finder fredningsnævnet ikke anledning til at meddele dispensa-
tion fra deklarationens bestemmelser herom. Fredningsnævnet skal dog udtale, at nævnet
ikke har indvendinger imod, at terrasseoverdækningen eventuelt udføres i samme farve
og materiale (grå eternit) som sommerhusets eksisterende tagbelægning.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, Nexø kommune og Midtbornholms Byggeforretning ..

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