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KORTBLAD NR. 5135 1: 2000

MATR.NR·:179 (og parceller heraf) SOGN 0stermarie
AREAL 3,8 ha.

EJER Private.

FREDET ileklaratlon, l. 5.4.1963 •

• •FORMAL: BebYGgelsesregulering.

INDHOLD Beste~~elser vedr~rende udstykning af en jel af
ejendo~~en og bebyggelse med so~merhuse •

• •PATALERET rlaturfredningsnævnet for
og fredningsplanudvalget

30rnhol:ns amtsrådskreds
for Bornholms amt.

REG. NR.: 139 - 04 15
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Matr. nr. 179 øst.marie. Akt. Skab I nr. 654.

Anmelder. lredD1ng."Yae' tor
Bornholms amterl4skred ••

D E K L A R A ! I O I.

Efter attale .ed ~redn1ngeDaYnet tor Bornholms amtsrlds-
kreds pålægger ua4ertegne4a luuer Er1k Peter••n, Sal1\Ula,
øst.mute, ejer at matr. nr. 179. Ø.termarie sogn, herTed ~or
ai, og etttrtølsendo ejere lain tormeTJlte ejend01l.tølgend. ser-
Vitut.

POl' u4st7lm1ng og bebyggel.e m.T. at den del af .j....o.-
me., der på vedhæftede, af landinspektør H3. Kofoed, Rønne, ud-
tlltrdigede kort er markeret med angi valea at parcellerne 2-9, galder
tølgende bestemmel.er.
a) På grundene ml kun optøre. 'beb7'lel.el,der alene Ulven« •• t1l

beboelae (natophold) i t1dsrummet l. april til ~o. september
og uden tor dette tidsrum til kortvarige terieophold. weekends
og lignend ••

b) På hver ..rskilt matrikul.ret grund ml kua optere. een enkelt
beboelee med ikke o..er 9•• 2 .g ikke under " ..2 babYlget
areal aamt .ventuelt .et udhus med ikke OTer 30 .2 beby.get
areal. Udhu8a! ikke opfere. ter beboel ••• byp1n••

o) Grundene ekal hav. en ."errels. på .indet 2500 m2 og skal
kunne ~. et kvadrat med sidelinie 40 m.

4) Bygninger ml ikke optere. med mere end l etage med udDYttet
tagetage uden krtatrtnduer og lignende og ikke giV8e en hø~d.
over 2,80 • r_inet tra terræn til den lin1e, hvor ydervæ, o.
tastlade •• d•• (bort.et tra cavltrekaater). Taget skal hav.
en hældning., som tor hyer bygning godkend.e. at fred.lag8-
nævnet, jfr. punkt 1, 2. stk •

•) Tagdækning ml ikke udfør •• at bølge.ternit og ekal iø~igt
tor hver 'byp1nc iodken4e. af tredn;l.ng•• m.et me4 hen81U til
materiale og tarve, ~tr. punkt i, 2. att.

f) Ydre bygnins •• ider skal fremtræde i farve dannet at jordtar-
verne (okker, terra d1 s1e1Ula,umbra, en,elekrø4t, 1tal1en.lt-
rødt, dodenkop) eller hT1dt, 80rt eller ved d... vate tarverl

Frednings!1:~vnet ~/
br Ib3

Bornholms ufCitsrådskreds
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blanding. Til døre og Yindue.rammer Ol mindre bygningsdele er oge4
andre ~arver tilladt.
,) Teletonmaater ml ikke etablere •• Flal.~nier må ikke Gveratil. en

hejde at 6 m.
h) Grundene må kun hegne. med levende hegn eller stengærde ••
i) Bebyggelae. skal i sine Y8tsentlige trak haye en -Itan uttorm.niq

og tremt1'lldeJl,at den 1 forbi.del.. med den eTri.ge baby"el.. pA
stedet kan opnå en ,od helhedsvirkninl.

Bygning_tegning og belilgenh.~8plan tor hver bycn1nl akal tore-
lægge. fredningsnævnet tor Bornholms amtsrådskrede til godkendelse,
forinden bebyggelsen påbegyndes.

k) Al parkering at jernbanevogne, oan1bu'.er og lignende øamt autOllo-
biler. der i det ydre adekiller 811 Yæ••ntlig tra a1m1*ae11g. per-
sonvogne, er forbudt på eller uden for grundene med undtagelse af
parkering med hl!nbl:tkpå almindelig ~- og pålæsning og lignende.
Grundene m! ikke benyttes som oampingplad.er

Yderligere indekrænkende beet-.melser Om retten til b.bT.ael.e
m.v. i den til enhver tid gældende bygn1ngsvedtægt OB loygivningen • i
det hele taget ekal respekteres uanset foranstående bestemmelser.

Med henayn til pantehæfte1 ••r, servitutter og andre byrder,hen-
vises til e3endommene blad i tingbog.a. Foreløbig tinglyate betingede
skøder på parcell•• at e3endommen _l r••pekter. aenne deklaration.

Forannævnte byggeserv1tut er i medfør af landsbyggelovens § 4,
stk. 2, stif~et med samtykke at 0stermarte sognerAd 80m b1gn1ng~1ftd1a-
hed.

F!taleret tilkommer naturfredning.nævnet f,r Bornholms amtsråd.-
kreds og fredningsplanudvalget tor Bornholms amt.

østermarie, den 21·'-1963.
Erik Peter.en sign.
Til vitterlighed om underskriftens .gthed, dateringen. rigtig-

hed og und&rskriverena myndighed.
Rønne, den 21-,.6'.
Hjalmar Kotoed
Landinspektør
Rønne.

Paul Kof'oed
Landinspektør
Rønne.

i dagbogen tor Neks. retskreds den 5. april 1963.Indført
Lyet.

L. 194/61 Auu PÅ parcellene '-9 er med friet til l.
§ 14II, -k.r~.~J~•••- 196' tinglyst b.ting~d8 skøaer, der ~~
Ialt kr. 3,- respekterer næ~rende deklaration.

Ole .Mitena sign.



••tt Etter sk.t berist1,.l •• bliYer foran.tl.". r.t.....tt.l..
, herved annuller.t.

Dozmeren 1 ••k•• , den 24. ~uli19".
Ole Kitens s1,..

Af,krift.n. r1e11ghed bekratt•••
lredntq SDIIvnet tor Bornholms &atarid.kreds.

<911'~1
:aart. 1"4.

,
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FREDNINGSNÆVNET
REG.NR. ~e,6~oCJX

Tlf. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Søren Møller
Mellemvangen 33
2700 Brønshøj

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53SCANNET 2100 København0

MODTAGET
Skov- og Naturstyrelsen

- 5 DEC. 2001

MPS10497/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-46

Den 3/12-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 179-f
østermarie, beliggende Saltunavej 34, at opføre en pejsestuetilbygning 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 5. april 1963 tinglyst fred-
ningsdeklaration, der blandt andet fastsætter:
II

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres een enkelt beboelse med ikke over 90 m2 og ikke
under 35 m2 bebygget areal samt eventuelt eet udhus med ikke over 30 m2 bebygget areaL ..

c) Grundene skal have en størrelse på mindst 2500 m2 ...
d) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og lignende

og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes
(bortset fra gavltrekanter). Taget skal have en hældning, som for hver bygning godkendes af frednings-
nævnet, jfr. pkt. i, stk. 2.

e) Tagdækning må ikke udføres af bølgeeternit og skal iøvrigt for hver bygning godkendes af fredningsnæv-
net med hensyn til materiale og farve ...

t) Ydre bygningssider skal fremtræde i farve dannet af jordfarveme .....

i) bebyggelsen skal i sine væsentlige træk have en sådan udformning og fremtræden, at den i forbindelse
med den øvrige bebyggelse på stedet kan opnå en god helhedsvirkning. Bygningstegning og beliggenheds-
plan for hver bygning skal forelægges fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds til godkendelse,
forinden bebyggelsen påbegyndes.

II

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af det forelagte projekt, dog således at tilbygningen pålægges et tag med samme
hældning som den nuværende bebyggelse og i vinkel på det eksisterende tag, alternativt at
tilbygningen opføres på en af den eksisterende bebyggelses gavlender, således at det eksi-
sterende tag forlænges ud over tilbygningen. Nævnet finder, at bibeholdelsen af ejendom-
mens hidtidige taghældning er bedst overensstemmende med det i fredningsdeklarationens
pkt. D fastsatte, om at taget skal have en hælding, som for hver bygning godkendes af fred-
ningsnævnet.

e Nævnets afgørelse er enstemmig.

Sk
Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er ud-

ov- og Natur~tyrelsen
J.nr.SN2001- \~\l\'blOOO'
Akt. nr. 2~ Bil.
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nyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger 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. En tilladelse må ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndig-
heder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem kommune.

F. Schønnemann

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



Allinge-Gudhjem kommune
Skovløkken 4 . Tejn. 3770 Allinge
Telefon 56 48 05 00
Telefax 56 48 16 59
GiroBank 200-6669

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

Fredningsnævnet for Bornholms
Atms Fredningskreds
Damgade 4 A
3700 RØnne

Modtaget

1 8-OKT. 2001

Retten iRønne

Deres ret. Vort journ. nr.

02.00.01G01/09-179-f
Dato:

16.10.01

Vedrørende: AnsØgning om byggetilladelse

Idet man hoslagt tremsender sag
tra SØren Møller, Mellemvangen 33, 2700 Brønshøj ( \ '\-Z ')
om tilladelse til på ejendommen

matr. nr. I ejerlav
pc. af matr. nr. 179-f østermarie
beliggende Saltunavej 34

tilhørende SØren Møller

2
at opføre en 26 m stor tilbygning til eksisterende sommerhus

• skal man anmode om en ~godkendelse idet ejendommen bl.a. er omfattet af en den 05.04.6.
tinglyst deklaration

Da ansøgningen tillige kræver landzonetilladelse er den også forelagt Bornholns
Amt's Tekniske forvaltning.

J.nr. SN2001 ~9..\\ \ b-Dca \

-: .~-~,Q~~~2001
Akt. A~t.nr. ~ ~

Dato: 16.10.01

Bo K
bygnmgslnspek tør

ef
Fred n ings nCÆt~ry~E(

for -L !o ,
0"""" O,." .".,,,~rnnolms amts frednin s~JAås



Ejendommen
Vejnavn (stedbetegnelse)

Saltunavej

Modtaget dato

Ejendom!illlJmmer Bygn.nr.

C>. ~
Side/dømr. Ejerlejlighedsnummer

Bygningsreglement for småhuse 1998
x Ansøgning om byggetilladelse

Anmeldelse af byggearbejde

Se vejledningen på bagsiden.
IHusnummer

I 34
Matrikelbetegnelse

Matr. nr. 179f, østermarie Sogn, østre Herred, Bhs. Amt
.' , ,

Nærmere beskrivelse af det arbejde der ønskes udført (fx. enfamiliehus, rækkehus, garage, nedrivning af bygning)
11Nvbvanina rxlTilbvanina

Der ansøges om tilladelse til udvidelse af eksisterende
sommerhus med pejsestue, ialt 26 m2

1)'1 l :::~; {_'-:;;.~:'~ ;,>L~ t::.l~ ,-. \1 ' .: .. ""~ :\, -:r::;"
Allsøger (arl<ite.lg,·ing€;lniørelJ~r lignend!3)
Navn, adresse, telefonnummer og SE-nummer

Søren Møller
Mellemvangen 33
2700 Brønshøj

Nr. 72 Dalolo 'lr 98 42 28 22

Tilbygning agtes opført når tilladelse foreligger.
Tilbygningsfacader udføres som eksisterende bygning af
200 mm gasbetonblokke.

Tag udføres med papdækning.

Gulvkonstruktion udføres som terrændæk afsluttet med
afretningslag for belægning.

Bilag: Situationsplan, ca. mål 1:500, dateret 03.10.01.
Plan, mål 1:50, dateret 03.10.01.

aornno/ms amts fredningskTf~d3

IByggearbejdet kræver ingen dispensation.
I BVQQearbejdet kræver dispensation (Begrundet dispensationsansøgning vedlæqges).

Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se vejledningen på bagsiden).

• ;' l •• ~

Dato og undersknft

Ejers underskrift kræves, medmindre ansøgeren på anden måde dokumenterer sin ret til at udføre byggearbejdet

!
~
~
~

Ol.
~

ol!

i
i..
~
1:
E

.l1t- ~
g

~
g

~~c
~

Navn, adresse, telefonnummer og SE-nummer Dato og~nder knft

~ ? 'Søren Møller fC: '-'-;0 (5/7 '.

Mellemvangen 33 ~~~-~/ .---
2700 Brønshøj / /. U/1~/1

nævnet
Eftertryk kun efter aftale r~

Udarbejdet af Kommunernes Landsforening KLJ • CLA - 02 00105 (09/98)
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