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KORTBLAD NR. 5133 1: 20000

MATR.NR.: SOGN ., Strandmarken under Hasle
Jorder.

AREAL'

"EJER'

FREDET

Privat

Deklaration, lyst 26.3.1955.
o

FORMAL: Bebyggelsesregulering

INDHOLD' Forbud mod udstykning og mod opførelse af mere end l hus.

o

~)PA TALE ~ET Fredningsnævnet for Bornholms amts fre·dningskreds.

REG. NR.: K-23-l
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KORTBLAD NR. 5133 1: 20000

MATR.NR.: SOGN strandmarken under Hasle
Jorder.

AREAL·

"EJER'
~ FREDET

Privat

Deklaration, lyst 2.4.1955

'. FORMÅL: Bebyggelsesregulering.

l N D H O L D .Forbud mod udstykning og mod opførelse af mere end l hus.

o[,~ A T A L E R E T Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds •

REG. NR.: K-23-2
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BeoUlllnlo-
rormalar

D

ju5'H"uliui:'it.l ieis genpanpapir. "111 skcåer, skadeslosbreve, k Vlttermgcr til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. rast ejendom).

k - ~3-1

2 .9..
2). 3~-4REG. NR. -Akt: Skab nr.

(ud/.~tJ.tS af dømm,rlotltott't)
Mfr. or.; eJerlav. sogn:
(i Kobenhavn kvarter)

eller (I de SL".d.,r,\<h:"e lane.-
delet bd. og bI. j ting·
bogen, art. nr., ejerlav,

Bogn.

E" (;le Landd il~tI' i k L. Kobers }

Kreditors bopæl~

Gade og hus Ilt.;
(hvor dd'D' dDde.)

FO i0f«,PI AnmeldereM lIavn og bopæl (kontor):

D2"j~"EREN l i',0UNE J. BOJESEN'KOEFOEC
LANDSRETSSAGfOREil '

RØl'INE
Stempel: 2 kr. OOøre.

DEKL1L RATION.

Underskrevne Hovedkaese~er Henry Nielsen at København
bestemmer herved eom Ejer af·Metr. Nr. 2 .2 af Hasle Landdistrik
at Hartkorn 2~ .tUb. for mig og efterfølgende 'Ejere af nævnte 'Ej,
dom, at denne ingensinde mas udstykkes i mindre Parceller ell~r
bebygges med mera end eet Hue.

Naturfredningsnævne t for Bornholms Amtaraadskre'ds er paata
bere ttige t •

Med Hensyn til Servitutter, ~rder og Fantehwfteleer henvi.
ses til Ejendommens Blad i Tingbogen.

København, den 21. ~artB 1955.

Henry Nielsen

Til Vitterlighed om Underekrittene Ægthed, Dateringena Rig.
tighed og Underskriverens Uynd1ghed ,
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formalsr
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Justitsministeriets genpartpnpir. Til skader, skadeslasbreve, kvittainger til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

D

Mtr. lir.; eJerlav. sogn:
(I Kobenhavn !:v.nior)

eller (I de sonderl\dsl.c 1~l1ds.
dele} bd. og bl. i ting.
bogen. art. nr., ejerlav,

80gn..

Gade og hus nt.;
(hvor dd'DI 6ødu)

2 Q.
REG. NR. "U3~~I~"bJ:.257

(udJyt:ltS d/ dOmmtl1o»lo,tf'

Hasle Landdistrikt 'Kubers }
Kreditars bopæl:

rOTOl,O;'j
GG:.~r,;ERF.N l !:::::1~NE

Anmelderen!! navn og bopæl (kontor):

J. r.OJ~:~E~'I·l:b!~:~\.):[,
LANDSRET~SAGFZRER

2kr. 00 øre.

DEKLliIiATION.

Underskrevne Blikkenslager Knud H. lederoen af Bønne beste
cer herved som Ejer af Matr.Nr. 2 g af Hasle Landdistrikt af Ha
korn 2~ Alb. for mig og efterfølgende Ejere af Ejendommen, at d
ne ingensinde maa udstykkes 1 mindre Parceller eller bebygceø ro
mere end eet Hue.

~laturfredningenævnEt tor Bornholms Amteraadakreds e):"paata
bere ttige t.

Med Hensyn til Servitutter, Byrder og Pantehæftelser henvi
til Ejendommene Blad i Tingbogen.

Bønne, døn 25. Marta 1955.

Knud Federsen

Til Vitterlighed om Underakrittens Ægthed, Dater1ngens Rig.
tighed og Underekr1verens Myndighed I

J. Bojesen-Koefoed, Landsretssagfører, Rønne.

§ Kr.
§ "
§ 141." /J
§ 14!.. II N·

'I1Lt Kr.,t._
I(rone),1;.

Jrr. ... & Kleld'.OY>~

Indført i D:rgb().'J"n .for nelsJ:rl'ds
Nr. 25 1.'OhJ I:~:!J:l<:,l fil. v. den
- 2 APn. 13~: .
Lyst. 1t
TillJuog: Ed. /~ d,', Bl ..?53-
Aht: Shab c:?U- rÆr,
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Afgørelser - Reg. nr.: 02235.00

Dispensationer i perioden: 18-11-2005



FREDNINGSNÆVNET
./

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

~~~~~,

SC~"
Hovedmodtager
Niels E. Hausammann
Sonnhaldenstrasse 25
CH-6331 Hunenberg,
Schweiz

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

~ViOoJ'lag8t ;
~Æ@\Jo ©~ N81LUrs1yrsiR8n

MPS11228/Sagsbeh. HER
lm.06.11.01.01.2005-42.4
Deresj.m.

• 18. november 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 86 Strandrnarken, Hasle Jorder, beliggende H.C. Sierstedsvej 31,
at opføre en 24 m stor carport med udhus. Projektet er nærmere beskrevet
i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 2. april 1970
tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

b) At der på hver grund må opføres en enkelt beboelse med ikke over 90 m2 bebygget
areal og et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal

e) At bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel og/eller sommerhu-
sområdets begrænsning, Ls.v. en mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreglementets
bestemmelser om garager ....

g) At tagdækning skal være af mørkefrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv.
h) At ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme ... eller hvidt, sort
eller ved de nævnte farvers blanding.

I henhold til fredningsdeklarationens bestemmelser om bebygget areal,
meddeler fredningsnævnet herved afslag til det ansøgte. Nævnetvil dog væ-
re sindet at meddele tilladelse til et projekt, der medfører, at ejendommen
bebygges med op ti1120 m på betingelse af, at bygningsrnassen samles.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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-

_ res se i afgørelsen .•
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.

'l , ....Ytlt!Co -~JJL
(?{::::p Coer



Side 2/2

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

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.

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.


NATUR OG MIUØ

Modtaget

25 OKT. 2005

Retten i RønneFredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

24. oktober 2005

Opførelse af carport med udhus, Hc Sierstedsvej 31, Hasle

Regionskommunens Plan & Byg har den 19.10.2005 for Niels E. Hausam-
mann, Schweiz, fremsendt en ansøgning om tilladelse til at opføre en carport
med udhus på 24 m2 på ovennævnte ejendom matr.nr. 86, Strandmarken,
Hasle Jorder.

Ejendommen, der er 1201 m2 stor, ligger i sommerhusområde sydøst for
Hasle. Ejendommen er ifølge BBR bebygget med et 51 m2 stort sommerhus
og et 12 m2 stort udhus. Udhuset er idag indrettet som anneks med sove-
pladser.

•
Det er hensigten at opføre carporten i træ med paptag på den nordvestlige
del af grunden .

Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets tilladelse ihenhold til en på ejen-
dommen tinglyst fredningsdeklaration af 2.4.1970.

Deklarationen bestemmer bl.a.,
b) At der på hver grund må opføres en enkelt beboelse med ikke over 90 m2 bebygget areal
og et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal.
e) At bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggehnieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel og/ eller sommerhus-
områdets begrænsning, f.s.v. en mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreglementets
bestemmelser om garager, skure, udhuse og lignende mindre bygninger, samt bag de på
deklarationskortet viste byggelinieafstande fra skel.*
g) At tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græs-
tørv.
h) At ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di sien-
na, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farverse blanding.

Frednin9snævnwt. /
for Liz ()j

Bornholms amts frednin kreds

.ovløkken 4
i
iTeJn
I .
~770 Allinge

rlf.: 56 92 00 00

rax: 56 92 58 16
I

'E-mai!:

:naturogmiljoe@brk.dk

rww.brk.dk

~VR: 26-69-63-48

r·eOhed' 1.003.307.214

I
Mod1tar

l

25 ot~
Retter'

J.nr. Ol 05.lOP2S-0l02

mailto::naturogmiljoe@brk.dk


*) I henhold til bygningsreglementet skal mindre bygninger placeres mindst 2,5 m fra skel.

Den påtænkte placering af carporten overholder ikke bygningsreglementets
bestemmelser om afstand til vej midte og naboskel, jfr. vedlagt kort over
ejendommen.

Plan & Byg har foretaget en beregning af det eksisterende bygnings areal, jfr.
vedlagt plantegning.

Sommerhusets boligareal er 49,7 m2, overdækkede arealer (terrasse + ud-
hæng) er 31,3 m2, tilsammen 81,0 m2•

Anneksets boligareal er 11,5 m2, udhæng er 4,7 m2, tilsammen 16,2 m2•

Der er således et boligareal på 61,2 m2 og overdækkede arealer (terrasse og
udhæng) på 36,0 m2, tilsammen 97,2 m2•

Regionsrådet kan ikke anbefale Fredningsnævnet at give tilladelse til opførel-
se af en tredje bygning på grunden, men eventuelt stille ansøgeren i udsigt, at
der kan gives tilladelse til en carport sammenbygget med en af de eksisteren-
de bygninger, dog således at det samlede areal af bygningerne ikke overstiger
de i deklarationen tilladte 120 m2 og at arealet af den mindste bygning ikke
overstiger 30 m2•

Kopi af sagens dokumenter vedlægges.

•
Med venlig hilsen

3~~~~-'
Gerda Kofod

Direkte df.: 5692 2053

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

Bilag:
Sagens dokumenter
Plan tegning med arealberegning
Kort over ejendommen
Oversigtskort

Side 2/2

mailto:Gerda.Kofod@brk.dk
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Natur & Miljo
Gerda Kofod PIa ,....()'J B'vg(c.:..f)·~k.c k

CVR. 2G-69-bJ-48

P-e:-,hcc: 1003.307.21:

19. oktober 2005

Vede. ansøgning om byggetilladelse til carport Hc Sierstedsvej 31, Hasle.

Niels Erik Hausammann har den14'. oktober 2005 søgt om tilladelse til at
opføre en carport med udhus på 24 m2•

Det kræver dispensation fra fredningsdek.1arationen.

Vil du se på sagen?

Med venlig hilsen

• Poul Erik Nielsen

Dtrekte tiE.: 5692 2120

E-matI: poul.enk.ruelsen@brk.dk

fredningSnæv~~t4 /
for 12 .~

Bornholms amts frednings reG?

DOK. NR. ~
MODTAGET

1 9 OKT. 2005 ot oS to P'2,:> - G ~C)-'

mailto:poul.enk.ruelsen@brk.dk


Vejkode

Bornholms Regionskommune
p 1::1n on Rvn n"7 /l,..., t/"I / ,L) / a

w JoJ -"'-"""-"'\......0-", L.--""(' { I

Skovløkken 4, Tejn O ? Ol f}C:,
3770 Allinge o-t - o
Tlf. 56 92 00 00 -4 I

Ind"j_9Ilden ~el~i1lliside www.brk.dk

Fax: 56 925816

Udfyldes af k

Bornholms Regionskommune
Plan og Byg
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge

Byggesagsnummer

Etage

Bygningsreglement for småhuse' 1998

Ansøgning om byggetilladelse
Anmeldelse af bygge'arbejde

Ejendommen
IHusnummer ...?I

Se vedlagte vejledning
Vejmvn (stedbe~c

Matrlelbetegnelse

Arbejdets art

. ixf-Mybygning ------,'-n---rill)ygnlng7-.- ,--, --:- -n-Andet-----:--:--~----------------
Nærmere beskrivelse af det arbejde der ønskes udført (fx. enfamiliehus, rækkehus, garage, nedrivning af bygning)

Ca/ f o,!
6~ v,,-,J/e'51c

J Byggearbejdet kræver ingen dispensation
I Byggearoejdet kræver dispensation. (Begrundet dispensationsansøgning vedlægges)

Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se vejledningen)

Ansøger (arkitekt, ingeniør eller lignende)
Navn, adresse, telefonnummer og SE-nummer Dato og underskrift

;\It'{Jk t:. /lr/t.( l!C# 4;{ m .; .-7/1 l' 0'C? .- i'

Fredningsnævnet. /
/1 12 Jti - p l'!''i for YLj eT

Bornholms amts fredni~s reds ------=:::

Ejer af ejendommen ifølge tingbogen
(Ejers underskrift kræves, medmindre ansøgeren på anden vis dokumenterer sin ret til at udføre byggearbejdet)
Navn, adresse, telefonnummer og SE-nummer Dato og underskrift

tI't~& (!:. l/u (r J Gt - - e: -~ -?

JCl/M ~ tz / f'/,;:.uk . ./ r
{'I/- (,J.7/ l/i1- 0<7/1-1(',)

Kruse Prmt System AIS - Tlf 75101800 Blanket 0118 - Side 1 af 2 (04 042005

http://www.brk.dk


!111111'B~o~rnhOlmsResionsKo~mune.. -rc;on1ngs." '~'C;L /"Natur & MIljø fa' Z. OJ
;~:--. :r."åCjfhhOlms amts freoni ~skreås

Hc Sierstedsvej 31 ~J.Nr.
Matr.nr. 86, Strandmarken I Mål. 1:2000
Dato: 17.102005/1527.14 jlnit:gekof
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Bornholms Regions Kommune
Natur & Miljø
Skov løkken 4. 3770 Tejn
nr Fax

Ul'1Ili:'...
O~I

Mål: 1:250o ~ 13 meter
~

Hc Sierstedsvej 31
Matr.nr. 86, Strandmarken

J.Nr.

Dato: 19.10.2005/15:46:02
___ -----J

(nit.: aekof
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