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KORTBLAD NR. 5233 , 2000C
24æ, 24ba-bh'24aa,ab,ad,

MATR. NR.: 24ag, at,au,av,az,aæ,aø'SOGN

AREAL:

11EJER:

FREDET

• •FORMAL:

INDHOLD

.- ._e PATALERET:

REG. NR.:

llyker

4.7 ha

private

Deklaration, lyst 16.3.1962

at bevare et gammelt sandflugtsdige.

Predning af et areal af ejendo~men, s~ledes, at der for-
bydes ændringer i den bestående tilstand.
Arealet åbnes for offen~ligheden.
Det påhviler_ejeren at renholde arealet.
På restejendommen tillades udsty~ning og bebyggelse med
sommerhuse ID.V. i h.t. det fo~ Nyker kommune &ældende byg-
ningsreg!ement. Ee~temmelser ang. bebyggelsens udformning
og hegning samt bevarelse af skov på restejer.dommen .

Den til enhver tid værende ejer af de dele af matr.nr.
24 g, h og t, de~ o~fatte~ af dekla~atione~s bestemmelser
sa~t fre~tidige e:ere a: parceller heraf, fredningsnævnet
frednir.~splanujval~et og Hasle kommune.

137-02-2
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KORTBLAD NR. 5233 1 20000

MATR.NR.: 24a SOGN Nyker

AREAL 2.8 ha

EJER privat

FREDET Deklaration, lyst 23.3.1964 og 10.9.1968.

• o
FORMAL Bebyggelsesregul~ring.

INDHOLD En nærmere bestemt del af ejendo~entillades udstykket
efter en samlet skitsemæssig plan (planen skal godkendes
af fredningsplanudvalget.)
Bestemmelser angående udstykning og beb~ggelse m.v.

or. PATALERET Fredningsnævnet for Bornhol~s amts fre~~ingskreds,
fredningspla~udvalget for Bornholms ~~t,Hasle kommune
og for så vidt angår pkt. 2 e, ejeren af naboejendomnen.

REG. NR.: 137-02-6



t:Ju~ NI€'t's61.
/Yi1; 'U?~NJI·1Jlflrff

IMAtkr: ./, ...
l'!~.?,. '" .t.. ly_Ci-,./J;. ~~ I!ile K,~ .

~l<1"l'"'t10ilo l L "h tt6' "'''I.cl_ 'N~.,t~
~rt~gn~d~g~~.j.r Ov~ B1~~~n~ Bom ij,~~f.~t~6~0 ~~e ~~h o~
at 11k~~ ~O~~ dekl~~~~.~h~~*& fOT mig o~ ~fi~rt~lg~~~~@j@~

~~@ fQ~~t~ ~j~nd~*~
den d~l ~t eJ~ndomm~n~g der på Tedh~ttede d~kl~tion=kort ~r frs~~

h ~t T~d BkTsvering og betegnet med "100
, og Bom be8tl~ af *t ~@l~

sa &fl~~~digep trede~ således, at endringer 1 den b~§tå~nd~ nat~i11=
s v~~~(~kovb~wok§ninl) indhegning og udstytning ikk~ al finde ~t~~p I
o ~t &et ~k~l ~~~ oft~ntligh~deu till$dt trit ~t f$rde~ til tod~ o~c,o 't-Iolda!l~tg p! s'rea.letn-
D t ~k~l v~re ej@ren af det fredede areal tilladt at bortvie~ tol~p
d r ved at~jsnde eller anden upassende adfærd er til gen~ fOT ej~r~ID
-e. leT andre. D~t ekal således ogs! være forbudt at e..nvende tJFal(H~lPOK"=-

bIs r~d1oer og lignende$ Teltslagning og b~ltænding forbydeso ~t
hvil~? ej~r~n af det fredede areal og fremtidige ejerta.f p8.rccll~r

det af nærværende deklaration omfattede areal at sørge for a~~~=
-:;8 n~JaboldelBe ~

••
I

der udlægges veje over den del af ejendommen, der på vedh~fted~
\laration~kort er betegnet med till", således Bom vist på dekl~r~~
oDskortet med etiplet linie og brun farveo
~d~Brcellering og bebyggelse m.vo af arealet mrk& "11" skal f1n~~

s ed i ov~rens8temmelBe med det for Nyker kommune gældende bygninge-
r slementp der svarer til boligministeriets normalbygningBreglem~nt~
9 72~81 om sommerhusbebyggelee, med følgende ændringer:
§ 72 ~tk c 1 8"..rJdreB til: Der må kun opføres sommerhuse på arealet mrk •

•1 J " <

•I,
••

g 78 etko 2 ændres til~ Ydre bygningssider samt tage og sokler ak ..1
M d hensyn til materiale opfylde de krav som måtte blive stillet ~f

gningskommissionen og med hensyn til farver fremtræ~e med gul~ eller
d~ brændte sten eller i farver dannet af jordfarverne (okkerp ter~
p di sianne., umbra, engelskrødtp italienekrødt, dodenkop) eller

ridt, Bort eller ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vindu~a=
.)J)llJ.eT~ skodder o. lo mindre bygnirlgedele er også andre farver tilladto

79 ændres til: Grundene må ikke hegneso Læhegn 1 form af leve~de
,gn af de på stedet forekommende vækster eller af hmjst 108 ro højt
Jalet raftehegn kan anbringes i umiddelbar tilknytning til og inden
ir 10 ro fra bebyggeJsen og sammen med denne indesluttende et ub~byg~
.t areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun foretagee Bp~~dt
.plantning med de på stedet naturligt forekommende vækster, idet
.edets natur tileigtes bevaret bedst muligt. Flagstænger og telefon-
ester må ikke etablere8~
.: .§:.!, den på arealet mrk~ "II" vB.'rende skov skal beva.ree SOffi skov i

d ~ udstrækDing~ sommerhusbyepelsen tilladerp ligesom skovbrynst
, ~ke må forstyrres af Bomrnerhustebyggelsen.
y C:eÅl~.gere indskrænkende bestemn,elser OD, retten til bebyggelse;' det/
cl )) tll er..chyer tid galdende bygningsreglement/ bygningsvedtægt og lov~

j~ningeD i det hele taget skal respekteres uanset forannævnte be6tem~
M Eleer. Denne dekla.ration begæres tinglyst på matr~nro 24gp 24h, og
2.: t ~f Nyker sogn.

l['} (} 'f ; l:.: " 119 E1
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d hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder hen-
ses til ejendommens blad i tingbo~en.

,taleretten tilkommer den til enhver tid værende ejer af de
.1$ af matr.nr. 24g, 24h og 24t, der omfattes af deklaratione~D
~stemmeleer, samt fremtidige ejer af parceller heraf, naturfTed~
Lngenævnet for Bornholm arntsrådBkreds, fredningBplanudvalget
.T Bornholms amt og Nyker Bogner~d. t

~JV~.,2r '1--..2yh .I"r- -.,A~. /Y7/,~,_~~t'-:!dH~KØ~,/y.1f
//~r1~~,Æl~~ue ..e~/r:;~~tk~z:.~ ?

M.e-~~ ~~ ~~A~ ~4k ~.-..e~ ~"h~7~
~lurc/. -t4ft· /~.~.

'_.~ C.
~zft:b~

'>"
-.'::,

§/i Kr. h.~
§ "
§14'" J(~
§ 142" 3. iY'l1

lart Kr. /~n
Kroner

JncH~rt i dogb(\~en for reHE'11

J ~~l'ne don 16. C3. 62
lyst.
Tingbog: Bd.
Akt:Skob ....]J
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24 a REG. NR . .l.u; ~~.y
J..INtJ~eAARO

Ib.~S~eFøftEfi
~~NNE

at Ifyker sogn.

e
I,

D B I L A R A ! I o I.
•• II l ••••• __ • .-

..'1
Underskrevne gdr. O ve' 1 • l s e n, Holmegaard, .,ker, pllægger herved et-
ter aftale med fredn1ngsplanudvalget tor Bornholms Amt herved tor aig og etter-
følgende ejere at eJendommen, matr. nr. 24 a af .,ker sogn felgende servitutterJ

Den del af eJendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød tarve må kun udstyk-
kes etter en samlet ekltaemæssig plan, der 1 princippet ekal godkendes at tred-
nlngsplanudvalget.

Por udstykning 18 bebyggelse m.v. gælder telgønde bestemmelserl
:, l

~ a) PI grundene tu! kun opteres beb,ggellse der, ..Hene anvendes t11 beboelse (Datop..-'
bold) i tidsrummet l. april ti,l 30. sept.ember og uden for dette tidsrWl, \11
kor'~arige ferieophold, weekends og lignende.

b) pA hver s,rsYllt matrikuleret2grund ml kun 'opføres en enkelt beboelse med ikke
0ler 90. 08 'Ikxeunder 35. bebygge\ areal, samt 't udhuemed ikke over ~
m bebygget areal. Udhus m~ ikke opteres tør behoels8sb'&Dtng.

»e pltaleberet'lg~.e, naturtrednlngsgy.ndlghederne os.sognerådet,Lkan 1 toren1na
etter ansøgning meddele dispensation tre a) og b) tor optere~8. at ud~lgt restaa-
rationer og mindre værksteder tl1:sommerhusomrAdets dagllee fors1ning seat tor hei.
!rsbollger i forbindelse h~rmed.
c) Der må kun frastykkes runde med nettosterrelse pA mlndst 2500 .2. det skal ~:~ ;

kunne rumme et kvadrat !ted e1dellnle 40 m, lD~d mindre grundene forsJne!'2"ed }.,..
vandverksvand, hvorved nettogrundsterrelsen nedsættes til mindst 1200 m , ln-}. J
deholdelae'et 'kvadrat med sidelinie 20 m.

d) Fæll~s van(,værk og aflebstoranstaltninger skal oprettes,når de pågældende mm-
dlgheder stiller krav herom (bl.a. 1 h.t. sundhedsløvgivnlng8D og landsbl~elo-
vens § 1S), og lodsejerne,er torpligtet til 'forholdsmæssigt at deltage i
udgifterne til sådanne fællesforanstaltn1nger. Spildevand kan, g!fremt sund-
hedskommi3s1onen meddeler m16lertldig tilladelse, afledes tl1 siveanordn1nser.
Som latrin anvendes kemiske terklosetter, med mindre sundhedskommissionen med-
deler midlertidig tilladelse til v.c.-afløb.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m tra midten at deD eller de tilstødende veje,
hvor større bygge11nieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 • fra naboskel 0814t eller sommerhusområdets begrænsning, t.s.v. en mindre afstand ikke er t~11ad~ ,
ved bygningsreglementets bestemmelser om garager, skure, udbuse og 11en~n4e:" I'

Fredningsnævnet
I' 3 -tL/

\ornholms i,l.nIMddskreda I
I !



emindre bygninger.
I

l

~) 81!nlnger må ikke opt.rea med æere end l etage med udn1ttet tagetage uden kv16'-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet tra terræn til
den 11n1., hvor ydervæg og tagtlade ••des (b'>rtset tra ~vltrekanter). Ta-
gete vinkel med det vandrette plan ml ikke overstige 55 • Bygninger skal
placeres neden for højdepunkter 1 terrænet pi de enkelte parceller.

,J Tag4ekning skal vere et mørkegr! farve eller af brændte røde eller sorte tegl
eller græsterv. Bygninger med tage af strå eller and~t lige sl let antændeligt
materiale kan ikke opføres •

• ) Ydre bygnings.ider skal tremtræ e 1 farver dannet af Jordtarverne (okker, ter-
~ dl sienna, umbra, engelkrødt, italienskrød\, dodenkop) eller hvidt, sort

~~'er ved de nævnte tarvere blanding. Tll døre, vinduesrammer og lignende
m-~dre bygningsdele er også andre farver tilladt.

i~.;:too ..st.r m! ikke etablerea. Flagstænger aA ikke 0.erst1g. SD h.jd. at

J) Grundene mA ikke hegnes. Læhegn 1 form af levende hegn af de på stedet tore-
ko,,~ende vækster eller af højst 1,80 m h"jt umAlet raftehegn kan anbblnges
l umiddelbar tilknytning til og inden tor 10 • fra be~ygge18en og sanmen med
4enne indesluttende et ubebygget areal pi højst 100 •• Langs sommerhusområ-
dets østlige akel skal etableres et 15 • bredt ubrudt bælte ved beplantning
med skovtræer, således at områdets begrænsning udadtil fremtræder som et ubrudt
skovbr7n. På grund~ne ml iøvr1gt kun foretages beplantning med de på stedet
naturligt forekommende Y-ækster. Læhegn og beplantning skal foretages således,
at bebyggelse samtidig aløres 1 forhold til omgivelserne.

k) BAltænd1ng og benyttelse af udendørs lidsteder forbydes.

1) Al parkering at Jernbanevogne og lignende samt b1ler, der 1 det udre adskil-

ler alg væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uden tor grundene,
ø.4 undtagelse at almineelig af- og pllæsning 1 lignende. Parkering 1 det trie

~plngvogne på eller uden for grundene kan kun ske =ed sognerådets tilla-
delse. på hver parcel skal indrettee to b1lparkeringspladser eller en garage-

.flat. 1 det tilladte beboelseshus eller udhus med forplads af tilstrækkelig

..,tørrelse.
2.) ••"anstormerstationer på indtil 20 m grundareal og indtil , • 1 høJden kan

opstilles under iagttagelse af de foran fastsatte r~gler om afstand til aabo-
zkel og vej og om bebyggel:ens udformning.

lder11gere indskrænkende bestemmelser om retten t11 bebyggelse m.v. 1 det den
til enhver tid gældende bygningsreglement bygningsvedtægt og lovgivningen 1
det hele taget skal re~pekteres uanset Corannævnte bestemmelser.

'enne ceklaratlon begæres tinglyst på nævnte ejendom, metre nr. 24 a Iyker sogn
an4er forudsætning af godkendelse at natvrfredningsnævnet for Bornholm amtsrlds-
trede, tor hvilken instans deklarationen skal forelægges i h.t. naturfrednings-
loven, samt under torudsætning at godkendelse af Nyker sogneråd '0. bygninge-

19hed, for hv,em d.&larationen skal forelægges i h.t. landsbyggeloven.

pantehæftelser, servitutter og andre byrder, henvises til e~eD-
tingbogen.

taleret t1lko~er naturtrednlngsnævnet tor Bornholms amtsr&dskreds, og fred-



•

'I

n1ncaplanudvalget tor Bornbolaa amt. For sivdit anBår punkt 2 ttlkommer pltale-
retten endvtdere Iyker sogneråd. ForsAvldt angår punkt 2, .t endvidere den til en-
hver tid værende ejer at naboeJendommen.

p. t. Renne, den 20. marta 1964.
Ove Itelsea

fil vitterlighed OD dateringens rigtighed og underskrittens agthed •
••rgaard

Ira •
•ønne.

Gebyrfri
§ kr. 0,-
§ 0,-

(naturfrednings1~ven)
Indført i dagbogen for retten
i Rønne, den 23. 03.64
Lyst servitutstiftende
Tingbog bd. I
Akt:Skab D nr. 35

§ 141
§ 142

--~~-=--
laIt kr.

0,-

3,00
3,00

Kort forevist Q64For1øbig indført med frist til 15+5-1,
til forevisning af godkendelse af Nyker
sogneråd.

F. A~lI1und.

Nærværende deklaration godkendes:
Nyker, den 21 april 1964.

Hans Svendsen.

Endeligt indført 22/4-1964
Nyker sogneråds godkendelse foreligger.

F. Asmund.
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UnderskreV":nc gdr. O v e II i E: l s e n, llolID.egaard,Nyker, paalc-;~,;ger
herved efter .a:.t:taler::e(~f:c·edningsplf~Y:.8uc,val&;et fer Bornholms J:..mt h81.''18<1
fo:!'mig oS e:t·terf0lt~e~J.~,0e j erE::af e jenQor:llIl.en,matr. nr. 24 a af i-T;y-k8I'
sogn følbende servitutter: _ .

• 1.::i 1111;:~€.r'1 dc1n 2U.l }~6.:~ lji~j::lv.:;t{~ oekl~JTati.t)n IT\-l(1
:;)en del ai' eJ811do:n::.ei.lt dar"-~i;"';E;Qc.æf"~8de'''kort eJ:~vist ::!edred fa:c'vc
waa ltlln udst::l~kes eft-e:c· er! ~a:211.et ~l~i 'tsE;;:.r.::essig plan, del'" i l)rillc:"I)!?ct
sl:::al godleendes a:f :i:l:coåj.1.iTLbSl)lQ::'J.l1.(1:val~. et"

a) ?aa græ:dene ILaa kLUt op:f0Te2 'bebygc:~eIse Qer alene anvendes tj,l bebo-
else (natophold) i tidsruxxet 1. ap~il til 30. zeyte~b0r ae uden for
dette. tidsrum, til kC:t'tv&rig6 fEæ::' eop2:101d, weekends og 1ignel1d.e •

I Paa hver særskilt matri~~leret 6rund ~aa kUZ opføres en enkelt bebo-
else med ikke over 30 m. ,.,og il;::~e uy!der 35 r.:l -bebygget areal, samt et
l~c'ilnli':; mod jk)'f) OV01' :;0 lilL:: 0(1)YI?:(;Gt areal. Udhus mna i11:1;:oOpf0r(;;:::l :før
bcboG18c8bygni~~.

b .1. • 'I . ~ ~' ",,' - , .1. 1 iDe pa::;.tale aret lI:Lgec.e, 'l[.l.1;U:~:J":r'<:;(',,-)u:n.:Js:.:ynuJ.Cne<lCrlle og sogneraaae" "call--~
-; fu~""e,,;_r("" e-iter "'-"""'·0·C'Yli-,~r,. FcG.C"'·]f"· di""ne'l"'at,;o'l f"Y'a ",) ocr h) f'O"" 01"""0-_. - ..l. ... -O".I.- ....o.... c;.... ... "'~ <J""'" .....C/·.. .....,-'-..... ....J::' J,. '"'" _.. - Q l.> ~ _ _ _" ~~

relsc af udsalg, restå,1,;;,r8.tioner o.:.; ;.aiJ"dre værksteder til sO:Ulliwrhucom.:rao.-
dets daglige forsynD~g samt fOk LcluuTsbolizer i forbindelse hermed.

b)

c) ?Dcr r.lcakLm frastykkes c:rune.e J::1eclYlettostørrelce paa mindst 2500 r.J.~,
der skal kunne r1.'.1.1ueet kVD.d~llt 1L:.8Q sidelinie 40 m, med mindre SrtJ..;:J.~
dene forzynes ~ed vnndvæ;ksv~.d, Gvorved nettogrundstørrelscn ned-
sættes til mindst 1200 lli-, indeholdende et kvadrat med sidelinie 20 m

d) -n.....] 1 " ...' "}" t.,·· k l l~æ.~es vanavær~ Ob a~~00SIo~a~z ·a~~nlnger s a oprettes, naar do uau-
Gælå.ende l.'lyndigheder ::;-;:;i11e::r:krav ilerom (bl.a. i h.t. sundhedslov: i
giVi:lingen og la.r.ldsb~/g6elovel'" ...s ~ 18, og lodsejerne er :forpligtet til :
forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til saadanne fællesforau-
staltningcr. ~pildevand kan, saafremt sundhedzko~aissionen meddeler
midlertidi8 tilladelse, afledes til siveanordninger. Som lntr~u a~-
vendes kemiske tørklosetter, mad mindre sWldhedsko1~issionen medde-
ler midlertidig tilladelse til w.c.-afløb.

i
, f

e. EygningeI' skal holdes mindst 10 ~ fra midten at den eller de tilstø-

" " J
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de:r.de .·ve'je, hvor.. større bygGelinieafstand ikke er bestemt, ou ,mindst
5':~ fra r..aboskel og/elle:::, Gommerhuso~~LI':J.adetGbegrænsning, f.~.v. en

".rnndre afs,tand ikke er t:i.llsdt ved bygningsreglementets bestemmelser
om garager, sImre, 1..1dhus8 0t; lignende mindre" bYGnineer.

f) BygniY.'.ger maa ikke opføres lJ1sd r:.ere end l etage med udr:.yttet tao'ete"'e
ud ' ' , . d l . , , 1 " h . o t.,en lCV~Si;v~n uer og ~sne1:"G.e og LLi:(O r;~ves en ø Jde oval' 2 80 ID rer-
.....e+.J:> t "1 d -" h " f ( '-".L·V ~ra erræn ~~_ en ~2n2e, . vor YQ0rvæ3 og tagflade mødes bortset
f:~ gavltrekanter). T88ets v~nkel med det vandrette plan maa ikke over-
s vlge 55 , Bygni~:..ger skal placG::::'Gs rjeden for højdepu.nkter i terræ.net
paa ce er~elte parceller.

Ta2;dæknin.'2' skal være af 1:~0r~-cE;~rua far-Ic e_uer' af brændte røde eller
~?:rte tegl eller græst0I·7. 13;;Grlincer l;led tD.f;e e.I straa eller andet
J...~ge saa let antomdeligt l::12.terialo k",c. H:ke opføres.

h) Ydl'e bygni:l'JGs~iGer skal
(okker, t~rra dizienn~,
eller hvidt, sort eller
d~esraumner vg lignende
ladt.

:t:CGrr:t;r:l3dG i farver <.1ar....,'.1.et a1' jordfarveI:YJe
1.~~!.(~, E:DGelsl<::c0c.t, i.talie:r.4.~k::cØdt, c.cder.J(OD)
ve~ de rJc:-'ilZlte f'::J:::"-/erou blsl':..ding.. Til dør'c vi:r:.-
iJlj.l:c:J.re I,)Y2,ni:n..;.sdelE. er 0G8a& aYldre farve!'- til-

I

, \
'1.)

~ .~t

Teloi'o!:t:naste:r' 1Jlac.. iklce ot8b161~es~· ~ilfLg'ste:r(lgel~ lnaa il-;:ke oversige Gi''' l:øj-
de af 6 D.

j) G-ru:r:dene :maa ikke hegne,"':. I.2hG6l: i :for;;;, e.f levc:nc:e :teen. af.' ,de paa zto-
det forekomnende væk;stsr ellE:r .af 1:u::Jjst 1,30 m højt tJ..:D3-latraftel-;,eD'n
ka:::;, ~Gl'or~nges i ·tx1iddelbD.r tj.lkl+ytYli:L3 til oG illJen fo:c 10 1J1 fra b'ebvt.::-
~;clseBt 0f~ sar.a:r.en med C~el1:1eilldeE~l·L:.tterl6.e et ube"bygget a11f:9J~ pna hø js':t~
100 m"'·. J:'&,ngs sQIITilerhusor::rB.ade'ts østli[,e OC_,..~..5.?~·_~~J·z.;€?_s~_~.lskal: otl;>.ble-
res et 15 :''1 bredt ubxud.-c 0",1te vad ,beplay:t:lJ..!'-G med skovt:r;æer, sao.led0G
at o:r:::cnadets begl~o3r.sr:.i:ab udadtil i~r'e:lt!~~:;clf;r" som et tlb!.~udt skovbryn .. l?c1u
grtlYlder~e IrlG.a iø-v:.ci~;t l:un io:,c0tag0s b.:plu.1.1tYti11t:2: med de ])D.a stedet :n[;l"t:t~~':2-
ltf.;t f'o:1eh:omme:1de vækster". L~}legr.L cfs beIJlarJt1J.iY:(~ sl(al "foreta.ges S&~l.}~C<JOD
at. bebYf.:gelzen samtidiG s10r-es i fox':wld -cil omsivelserne.

Baaltælldi~o og benyttelse af udcnd~rs ilds~eder forbydes •.

1-.1 p::rkering af jern'tanevogne ae lier.ende Sf.:Dlt biler, der i det ydre ad-
3~iller sig væsentligt fra persenbiler, er. IOTbuJt paa eller uden fOT
grundene, lt:ca undtagelse af' a.lm:l.ndeJ.iv 81'- o:~ paala.:z:r.dng og lignonde.
i),-~r;<::eX'j,lL0 i dvL l'..l.'18 :ll' (;~::l:L)i)',~.;I/()i.,lli_' jll,:1 f.:l.J (;.1" ud":1. ,LIn;' :.~1:1.ll'1dpflq i'. ,dl h lir'

sl{E; IJled sO!.~J:le2"U[~dets till&.ticls8 (j l'E.2. ll\le:c p[;xcel E;lcul illJrett0t:l to Ob il-
pD.rkeringspladser eller er. Gf.lJ:'a[~8plE,cwi å.e';:; tilladte bcbo~lfJe::lhu:1 eJ.leT_.
udhus illed forplads af tiL:;tr,:;~(~~oli',~ s·c,,,,rr-cJ.::.:e.

"m) Tr3.nsfo:~:.'llierstationcr p a", i.lldtil 20 ll{- t,;1-1u.t::,:real ae .inåtil j Dl i højden
,opstilles under iagtta;;c:lze a.~ do :t'ox'c.:.r.:.::';;,stzatt~ ,re.;.:;l.;;r om af~ta:r ..d til
naboskel cg ve j 0[; om bebJ't;;t:eloen,:;; ud:fo:c11.l1iug.
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'Yderlif'ere indskrænkende bezt8i:.:lJ.clser om I'etten til bebyegel,,-J(~ m.v. i det
den til enhver tid gældende bygningr>!'eglement bYGnir.;;svedtægt og 10vGivnin-
cen i det hele' taget skal I'eSl)ekteI'es U&.!)SEl"i:; fora:nr'...ævnte bestemmeloer •
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!. Denne deklaration begæres "'vin2;lY8t pD.3-r.L8vnte ejendom, matr. nr'. 24 a Eykel'
sc-gn, w'1de:r' forudsætning af God.kendelse af l'laturfredningsrlævuet for Born-
holms amtsraadskreds, for hvill-cen instans deklarationen skal f'orelæg{;es i
h. t. naturf'reci.ningsloven, zar.lt U-'?lder fcrl.1.dsætning af godkendelG6' af Eykcr
~o(;'Y\er<>'~dsom b";TlminO'zmvndir·hed. for ,hvem deklarationen, skal f'orel:Pse;e:::J i~ 6-. ~u ~ Jv o ~ ~ , .
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Afgørelser - Reg. nr.: 03287.00
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret I Rønne

Damgade 4A. 3700 Rønne. tlf. (03) 9501 45

L V> -t tz6"'
~S-/6 -86

1341198lEG.liR. . 5~J>7
2 O AUG. 1986

Sag nr.

Den

Hr. Egon Andersen
Rantzausgade 4, 40
2200 København N.

Til fredningsregisteret
til orientering ~,~

GENPART til, Freanings styre l sen 7'1-.rtA'
til underretning,
D. h. t. Deres akr. MModtaget I f

rednIngsstyrelsenJ. nr.
+ 4 bile.e. 2 1 AUG. 1986

tvo

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nro 24 al Nyker, beliggende Sahara 23, at
opføre et nyt tag med cao 200 hældning, Taget beklædes med sort
B6 eternito

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en
deklaration tinglyst 230 marts 1964 med bloao fredningsnævnet som
påtaleberettiget o I deklarationen er det bestemt, at tagdækning
skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl
eller græstørvo

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at
nævnet intet har at indvende mod projektet, idet nævnet finder,
at ~agdækningenG farve opfylder de hensyn, der har været afgørende
for deklarationens bestemmelse heromo

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Hasle kommuneo

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefristeno Er klage iværksat, kan tilladelsen ik-
ke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt kræves tilla-
delse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle kom-
mune.

Miljøministeriet
~. nr. E. / 3o..:16~~1

Lorentzen
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredsel Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A. 3700 Rønne. tlf. 53 95 01 45

Sag nr. 71/1991 - 9 JUU 1991

Den - 8 JULI 1991

Egon Andersen
Rantzausgade 4, 4. tv.
2200 København N.

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.
+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse
dom matr. nr. 24-al Nyker, beliggende Sahara 23, at----------stor tilbygning, indeholdende udvidelse af entre og
nlngen udføres med ydervægge af vandfast krydsflner
eternitplader.

til på Deres ejen-
opføre en 6 m2 -badeværelse. Byg-
og tag af sorte

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 23. marts
1964 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at tagdæk-
ning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte
tegl eller græstørv, og at ydre bygningssider skal fremtræde i jord-
farverne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt,
dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding.

e
e
e

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele tilladelse til det
~ansøgte i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse på

vllkår, at deklarationens bestemmelse om farve på ydre bygningsslder
overholdes, hvilket ikke ses at fremgå af det det forelagte projekt,
og idet nævnet finder, at tagdækningens farve opfylder de hensyn, der
har været afgørende for deklarationens bestemmelser herom.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeri-
et, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle kommu-
ne.

• " i lf ~-~1 .,·~tJ, t.~ .o.\..l •• ';4_1. ~~~~'._

~~ko\- ug l-"o.CWSLY1.tlbe::.u

J.nr. SN \;( \ \/f> - 000'
Akt. nr. 5'0'
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klagebi~ettigede. En tilladelse mA ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredni~gsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der even~uelt tillige kræves tilladelse
fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle kommune.

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A. 3700 Rønne. ·tlf. 539501 45

Modtaget l
Skov- og Naturstyrelsen

- ~ FEB. 1993
Sag nr.

REG.NR. 3Q87.oc

91/1992

... _... • > ~ ~ ". Den 2 9 JAN. 1993

Jens Knudsen
Heroldsgade 3
3790 Hasle.

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning"
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ bilag.

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at opføre
et 18 m2 stort udhus med halvtag på ejendommen matr. nr. 24-az Ny-
ker, beliggende Holmegårdsvej 28, Sorthat, af areal 1291 m2•

Ejendommen ligger i et område forbeholdt sommerhusbebyggelse og er
omfattet dels af naturbeskyttelseslovens skovbyggeli~iebestemmelse,
dels af en deklaration tinglyst den 10. september 1968, hvorefter
der på hver grund kun må opføres en beboelse på max. 90 m2 samt et
udhus på ikke over 30 m2• Det er i deklarationen endvidere bestemt,
at tagdækningen skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde
eller sorte tegl eller græstørv. Ydre bygningssider skal fremtræde

'i farver dannet af jordfarverne eller hvidt, sort eller de nævnte
farvers blanding.

Der er på ejendommen opført et ca. 90 m2 stort sommerhus.

,tt Ved skrivelse af 16. december 1992 har Bornholms Amt meddelt tilla-
delse efter naturbeskyttelseslovens skovbyggeliniebestemmelse til
udførelse af det forelagte projekt.

I den anledning skal fredningsnævnet meddele, at nævnet intet har
at indvende mod det ansøgte projekt, der findes at være i overens-
stemmelse med ovennævnte deklaration, idet nævnet dog forudsætter,
at tagdækning og ydre bygningssider ligeledes udf~res efter dekla-
rationens ovennævnte bestemmelser.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen,
såfr&mt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.



tt, Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes
for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700
Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En til-
ladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage ret-
tidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturkla-
genævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves
delse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

tilla-

Genpart af denne skrivelse ·er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle kommune.

Lorentzen



FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Stf\! Æ it\\II Hovedmodtager
, V~ ~ :7fu()ptl~,"~erup

.db "l~s~de 57
3700 Rørtne

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

MPS11l08/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-7.4
Deres j.nr.

18. marts 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 24-ae Nyker, beliggende Holmegårdsvej 12, Nyker, at opføre et
102 m2 stort sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 23. marts 1964
tinglyst deklaration, der fastsætter blandet andet:

"Fremtidig bebyggelse inel. til- og ombygning og udhuse samt vedligeholdelsesarbejder
(maling og kalkning m.v.) må iøvrigt ikke finde sted i strid med bestemmelserne for byg-
ninger i område D2 ...

... Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, og 5 m
fra naboskel og/eller D2' s begrænsning for så vidt en mindre afstand ikke er tilladt ved
bygningsreglementets bestemmelser om garager, udhuse, skure 0.1. mindre bygninger. .. "

• Fredningsævnet skal udtale, at den praksis, der gennem årene har dannet
sig i andre sommerhusområder, hvorefter det kan tillades at opføre en
samlet bebyggelse, der overstiger grænsen for beboelse, men ikke for den
samlede bebyggelse af ejendommen, og hvorved ejeren samtidig afskæres
fra at opføre yderligere selvstændige bygninger på ejendommen, endvidere
kan udstrækkes til at gælde den omhandlede ejendom, hvorfor frednings-
nævnet meddeler tilladelse til projektet på vilkår, at der ikke opføres et
selvstændigt udhus på ejendommen. Fremtidige ansøgninger om yderligere
bebyggelse kan således ikke forventes imødekommet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelses10vens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i

:2c:D,....)1l l tv 8 -?::OlS"Z-
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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.

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 .

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 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
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Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune

Damgade 4a
3700 Rønne

NATUR OG MILJØ

2. februar 2005

Opførelse af sommerhus, Holmegårdsvej 12, Nyker

Regionskommunens Plan & Byg har for Otto Tanderup, Rønne, søgt om
dispensation efter fredningsdek1aration tinglyst den 23.3.1964 til opførelse af
et 102 m2 stort sommerhus på ovennævnte ejendom matr.nr. 24ae, Nyker.

Ejendommen, der er 1265 m2 stor og ubebygget, ligger i et område forbe-
holdt sommerhusbebyggelse sydøst for Sorthat.

Sommerhuset agtes opført som et bjælkehus med sadeltag bek1ædt med tag-
pap. Ved husets sydvestfacade/ sydøstgavl udføres en 60 m2 stor terrasse
uden overdækning. Der søges dispensation til et bebygget areal på 102 m2, og
at et eventuelt udhus reduceres til 18 m2•

Fredningsdek1arationen bestemmer bl.a.,
• at der på hver grund må opføres en beboelse på max. 90 m2 og et udhus på max. 30 m2,

at bygrunger skal holdes mindst 10m fra midten af tilstødende veje og mindst 5 m fra nabo-
skel og/ eller sommerhusområdets begrænsning,

at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller afbrændte røde eller sorte tegl eller græstørv,
og

at ydre bygnings sider skal fremtræde 1 farver dannet af jordfarverne (okker, terra di sienna,
umbra, engelskrødt, italtenskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers
blanclmg.

På en anden ejendom i området, matr.nr. 24az, Holmegårdsvej 28, som er
omfattet af en tilsvarende fredningsdek1aration tinglyst den 10.9.1968, blev
der 1 1991 søgt om tilladelse til at opføre en 28 m2 stor tilbygning til et 71 m2

stort sommerhus. Fredningsnævnet meddelte den 19.3.1992 (sag nr.
117/1991) tilladelse til en op til 19 m2 stor tilbygning, idet nævnet ikke fandt
anledning til at fravige dek1arationens bestemmelse om en beboelse på max.
90 m2 •• Fredningsnævnet. /

for 01150
Bornholms amts fred~l~gskreds

ekovlokken 4
I

ifeJn

13770 Allinge

ITlf.: 56 92 00 00

'

Fax: 56 92 58 16

lE-mali:

rnaturo9m "Joc@brk.dK

Iwww.brk.dk

ICVR: 26-69-63-48

lp-enhed: 1.003.307.214

I

http://Iwww.brk.dk
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I Strandmarken iPoulsker er der i sommerhusområderne praksis for at di-
spensere til sommerhuse med et beboelsesareal på op til 150 m2 på vilkår, at
der ikke må opføres yderligere bebyggelse. Fredningskendelsen tillader bebo-
else på 120 m2 og udhus på 30 m2• I Strandmarken er grundene på minimum
2500 m2•

Regionsrådet vil anbefale Fredningsnævnet at fortsætte den iområdet hidtil
anvendte praksis, således at der ikke dispenseres til opførelse af en beboelse
på over 90 m2•

Der vedlægges et oversigtskort samt kopi af sagens dokumenter.

Med venlig hilsen

\~yu-~~d-
Gerda Kofod

DIrekte tlf.: 5692 2053

E-mail: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag:
Oversigtskort
Kopi af sagens dokumenter

Side 2/2
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Bornholms Regionskommune
Plan og Byg
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
Tlf 56 92 00 00

HjemmesIde wwwbrk.dk
Indgå~t d;;:;---

IP1it J'" " .......~
till, l~uJ

Bornholms ReglonskOlllmun

Fax. 56920001
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• • • •
Model navn
Værelser
Stue plan
Hems - 1 sal
Terrasse
Selvbyg
Medbvo

: Læsø 102
:3
: 102
: 18
: 60
: Okk 335.901

Næste !lus

Indeholdt i pris:
Selvbyg: Alt nødvændIgt træ leveret for
konstruktion af det valgte hus samt trYlmprægneret
træ og rundtømmer rækværk bi terrasser (hvor
valgt), Isover isolering tiltalt og gulv, tagpap.
dampspærre, tagrender, kvalitet døre og vinduer
(ind. Fyldningdøre - udv. Døre og VInduer l

bondehus stil) samt loft - gulvbrædder og diverse
lister. Leveret i Danmark på landfaste øer.
Medbyg: Som selvbyg men rundtømmer/bjælker
opsat inkl. Montage af udvendige vinduer og
døre samt spær opsat.
Nøglefærdigt: Foranlediger vi gerne kontakt til
vores faste underleverandørAf.
Der tages forbehold for prisændringer uden varsel.



• • • •
• ~~dtø~merhuse <'. 'Bi~lkehuse • Designhuse • Camping • Oøre'Vinduer

Model navn
Værelser
Stueplan
Hems - 1 sal
Terrasse
Selvbyg

Medhyo

Læsø 102
3
102
IB
60
OH 335,901

Næste hus

Indeholdt i pris;
Selvhyg, Alt nødvændigt træ ley,",.!"! fOl konstruktion ",f
det valgte hus samt trylmproegn"t"t træ og T'Jndtømmer
rækværk til terrau .. , (hvor valqt). I!OVE" i50lerlng t,lloft
og gul....tagpap, dampspærre, ta9.ende., kyalitet døre og
...indu .. , (ind. Fyldnmgdø.e - ud", DrI'" og \Iondu'!' ,
bondehus stil) samt loft - gul ...b,pddliH og d.vO(".s.. hster.
Lev... et i Danmark på landfast .. ø.r.

M.. dhyg, Som selvb"g men rUl'ldtømmer/bJæll",,. opsat
'nkl. MontaQe af ud"'I!!ndiQe vind ...... 0<;) dør .. $<'11m! SP'"
O~sllt.

N"'II..fi~."l'ut: For.nl.dige, VIQ"'''. knnt"kt hl vo''''
faste underlelterandlll.e •.

D... taQ':U fo.behold for p,is:;end,;nge. uden "'''H'l.



• • • •
• Rundtømmerhuse • Bjælkehuse • Designhuse • Camping • Døre Vinduer

Model navn
Værelser
Stueplan
Her"l5 • 1 sal
Terrasse
Selvbyg
MedbYQ

: Læsø 102
:3
: 102
: 16
: 60
: Dkk 335,901

Næste hus

Indeholdt i pris:
Selvbyg: Alt nødvændigt træ leveret for
konstruktion af det valote hus samt trYlmprægneret
træ og rundtømmer rækværk til terrasser (hvor
valgt), Isover isolering tillott 00 oulv, tagpap,
dampspærre. tagrender, kvalitet døre og vindu~r
(ind. Fyldningdøre - ud....Døre og vinduer i
bondehus stil) samt loft - gulvbrædder og diverse
lister. Leveret i Danmark på landfaste øer.
Medbyo: Som selvbyg men rundtømmerjbjælker
opsat inkl. Montage af udvendige vinduer og
døre samt spær opsat.
Nøglefærdigt: Foranlediger vi !Jerne kontakt til
vores faste underleverandører.
Der tages forbehold for prisændringer uden varsel.
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Nigel Freeland
Din Håndværker
Assereng 7
3770 Allinge

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

MPS11142/Sagsbeh. HER
J.m.06.11.01.01.2005-14.4
Deresj.m.

12. maj 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommene
matr.nr. 24-ar og 24-aq Nyker, beliggende henholdsvis Sahara 19 og 21,
at opføre sommerhuse. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommene er omfattet af en den 23. marts
1964 tinglyst deklaration, der fastsætter blandt andet:

På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 90
ml og ikke under 35 ml bebygget areal, samt et udhus med ikke over 30 ml bebygget
areal. Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning. l

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græ-
størv.

Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ... eller hvidt, sort eller
ved de nævnte farvers blanding. Til døre og vinduesrammer og lignende mindre bygnings-
dele er også andre farver tilladt.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at ejendommene ikke be-
bygges yderligere.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.

:2 :\- rz,\\. \ \ t-.:J.:P 1
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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.

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.

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 Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

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

Side 2/2
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SCANNET •
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Na turs tYrelsen
22 SEP. 2005

FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Jørgen Bloch
Johan Wilmanns Vej 25,
st.tv.
2800 Lyngby

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

MPSl1209/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-37.4
Deresj.m.

• 21. september 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 24-as Nyker, beliggende Sahara 1, Sorthat, at opføre et sommer-
hus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 20. marts 1964
tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 90
m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget
areal. Udhus må ikke opføres før beboelseshus.

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

Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme ... eller hvidt, sort eller
ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsde-
le er også andre farver tilladt. "

Fredningsnævnet har den 18. marts 2005 i en anden sag under samme de-
klaration udtalt:

"at den praksis, der gennem årene har dannet sig i andre sommerhusområder, hvorefter
det kan tillades at opføre en samlet bebyggelse, der overstiger grænsen for beboelse, men
ikke for den samlede bebyggelse af ejendommen, og hvorved ejeren samtidig afskæres fra
at opføre yderligere selvstændige bygninger på ejendommen, endvidere kan udstrækkes til
at gælde den omhandlede ejendom, hvorfor fredningsnævnet meddeler tilladelse til projek-
tet på vilkår, at der ikke opføres et selvstændigt udhus på ejendommen. Fremtidige ansøg-
ninger om yderligere bebyggelse kan således ikke forventes imødekommet. "

•
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at der ikke opføres et
selvstændigt udhus på ejendommen, at deklarationens bestemmelser om
tagdækning og ydre bygningssider overholdes, at ejendommen ikke bebyg-
ges yderligere samt at bygningsdele uden for de projekterede overdækkede
arealer, som for eksempel den åbne terrasse med tilhørende bygningsdele,
for eksempel stakit, ikke opføres i et niveau, der overstiger 30 cm over
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eksisterende terræn.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger 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.

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.

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 Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

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

Side 2/2

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Ingvar Jensen
NykerHovedgade12
Nyker
3700 Rønne

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245

MPSI1282/Sagsbeh. HER
J.m.06.11.01.01.2006-11.3
Deresj.m.

14. marts 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 24-am Nyker, beliggende Sahara 9, Sorthat, at opføre et sommer-
hus med overdækket terrasse, carport og udhus. Projektet er nærmere be-
skrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 23. marts 1964
tinglyst fredningsdeklaration, der bestemmer blandt andet:
"
.at der på hver grund må opføres en beboelse på max. 90 m2 og et udhus på max. 30 m2

.at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græ-
størv, og

.at ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfaarveme (okker, terra di si-
enna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte
farvrs blanding.

"• Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation fra fredningsdeklarationens arealbestemmelser , således at
sommerhuset, den overdækkede terrasse, udhus samt carport opføres som
en sammenhængende bygning på vilkår, at ejendommen ikke bebygges
yderligere, og at fredningsdeklarationens bestemmelser om materiale- og
farvevalg iagttages.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

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 væsentliginte-

• resse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. LI
S1\) <:>- 12! - Q:;A:J ro J
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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.

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.

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 Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

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

Side 2/2

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


NATUR & MIUØ

Fredningsnævnet for Bornhohns Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne MOdtaget

-7 MRS. 2006
Retten' Rlønne

6. marts 2006

• Opførelse af sommerhus, Sahara 9, Nyker

Regionskommunens Plan & Byg har for Ingvar H.Jensen, Nyker, søgt om
tilladelse efter fredningsdeklaration tinglyst den 23.3.1964 til opførelse af et
sommerhus med overdækket terrasse, carport og udhus på ovennævnte ejen-
dom matr.nr. 24am, Nyker.

Ejendommen, der er 1250 m2 stor og ubebygget, ligger i et område forbe-
holdt sommerhusbebyggelse sydøst for Sorthat.

•
Det ansøgte sommerhus har et boligareal på 79,8 m2, overdækket terrasse på
11,2 m2, udhus på 5,4 m2 og carport på 14 m2•

Alt opføres som en sammenhængende bygning. Ved medregning af tagud-
hæng bliver arealet 119,7 m2 •

Bygningen agtes opført med ydervægge i trykimprægneret træ og med sadel-
tag beklædt med sorte tagsten.

Fredningsdeklarationen bestemmer bl.a.,
at der på hver grund må opføres en beboelse på max. 90 m2 og et udhus på max. 30 m2,

at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv,
og
at ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra cli sienna,
umbra, engelskrødt, italienskrodt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers
bland1ng.

ekovlokken 4

3770 AllIlIge

TIt.: 5692 0000

Fax: 5692 5816

ICVR: )(,-69-63-48

I P-enhed: 1.003.307.366

www.brk.dk

Regionskommunen kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til J n, .

det ansøgte, idet bygningens areal, inklusiv tagudhæng, ikke overstiger det i
deklarationen tilladte areal på tilsammen 120 m2•

Fr8dnlngSnævn~.
for (rf1::

Bornholms amts fre~1 gSKreds

http://www.brk.dk


Vi anmoder om, at sagen drøftes ved nævnets besigtigelse den 10.3.2006 med
henblik på en eventuel administrativ afgørelse.

Der vedlægges et oversigtskort, kopi af sagens dokumenter og arealbereg-
rung.

Med venlig hilsen

8 '
Gerda Kofod
Teknisk designer

Dlr. tlf.: 5692 2053
E-mai!: gerda.kofod.@brk.dk

Bilag:
Oversigtskort
Kopi af sagens dokumenter
Arealberegning

•

Side 2/2
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Bornholms Regions Kommune
FredmngS'1~"r:~y/

l1fS6mllOOh. ~A _ m:,~r:rea!!-f~·0
Saha fa 9 ICJ:oN70rcc' .,..;:=c-------j
Matr.nr. 24am, Nyker Mål: "2000
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Dato: 6.3 2006/1207:47 Init.: gekof
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Matr. Nr 24 am Nyker
Beligende Sahara 9
Sorthat 3700 Rønne

Mål 1 : 250
Bygherre Ingvar Jensen
Nykerhovedgade 12
3700 Rønne
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Matr. Nr 24 am Nyker
Beligende Sahara 9
Sorthat 3700 Rønne

Mål 1 : 50
Bygherre Ingvar Jensen
Nykerhovedgade 12
3700 Rønne



FREDNINGSNÆVNET' /
Modtaget i ;~re~tNt~e '32t 7-. O()

\ Skov- f'I~ 1\J'aturstyrelsen

1 9 SEP, 2006

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Jørn Ole Hansen
Olsgade 12
3700 Rønne

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

MPS 11407 /Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2006-39.4
Deres j.nr.

• 19. september 2006

Overfor fredningsnævnet er der oprindeligt ansøgt om tilladelse til på ejen-
dommen matr.m. 24-at Nyker, beliggende Holmegårdsvej 8, Sorthat, at
opføre en tilbygning til eksisterende sommerhus, hvorved samlet bebygget
areal inc1. tagudhæng vil udgøre 124 m2. Projektet er nærmere beskrevet i
det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration af 26.
februar 1962, der fastsætter blandt andet:

Ydre bygningssider samt tage og sokler skal med hensyn til materiale opfylde de krav
som måtte blive stillet af bygningskommissionen og med hensyn til farver fremtræde med
gule eller røde brændte sten eller i farver dannet af jordfarveme ... eller hvidt, sort eller
ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer, skodder 0.1. mindre bygnings-
dele er også andre farver tilladt

"• samt deklaration af 9. juli 1987, der fastsætter blandt andet:

At der på ejendommen højst må opføres een beboelse på højst 90 m2 og et tilhørende ud-
hus på højst 30m2

"

Efter fredningsnævnets besigtigelse af ejendommen har nævnet modtaget et
revideret projekt, hvorved ejendommens samlede bebyggelse er reduceret
ti1120 m2 inc1. tagudhæng.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af projektet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

• Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger 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.

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.

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 Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø ,Danmarks Naturfredningsfore-
ning og BBK-Bornholm.

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Modtaget I
~k(lV, nu ?tITAturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

SCANNET,

Hovedmodtager
Jane Grethe Kronholm
Hansen
St. Torvegade 43, 1.th.
3700 Rønne

vI Dommeren på Bornholm
Damgade4A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245
bornholm@domstol.dk
www.domstol.dklbornholm

00000297/Sagsbeh. HER
J.nr. 8902-1.2007.13.1
Vedr.

... 1 JUNI 2007

30. maj 2007

Overfor fredningsnævnet er der ved fremsendelsesskrivelse af 7. november
2006 fra Bornholms Regionskommune ansøgt om tilladelse til på ejendom-
men matr. nr. 24-bf, Nyker, beliggende Sahara 6, Sorthat, at opføre en til-
bygning til et eksisterende sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i
det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsdeklarati-
on af 26. februar 1962, der fastsætter blandt andet:

udparcellering og bebyggelse m,v. af arealet mrk "II" skal fmde sted i overensstemmelse
med det for Nyker kommune gældende bygningsreglement, der svarer til boligministeriets
normalbyggereglement,

Ydre bygningsider samt tage og sokler skal med hensyn til materiale opfylde de krav som
måtte blive stillet af bygningskommisionen og med hensyn til farver fremtræde med gule
eller røde brændte sten eller i farver dannet af jordfarveme (okker, terra, di sienna, um-
bra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt sort eller ved de nævnte farvers blan-
ding."

En yderligere deklaration af 21. september 1983 for ejendommen fastsætter
blandt andet:

"
At der på ejendommen højst må opføres een beboelse på højst 90 m2 og et tilhørende ud-
hus på højst 30 m2.

"

På en besigtigelse den 29. november 2006, hvor De var repræsenteret af
Deres ægtefælle, redegjorde fredningsnævnet for nævnets faste og mangeåri-
ge praksis, hvorefter samtlige tagflader, herunder tagudhæng, medregnes
ved opgørelsen af det bebyggede areal uanset reglerne i byggelovgivnin-
gen.
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Under besigtigelsen oplyste Bornholms Regionskommune, at projektet ef-
ter byggelovgivningen ligger inden for det tilladte. På samme besigtigelse
indstillede Danmarks Naturfredningsforening, at der meddeltes afslag til
det ansøgte, idet projektet vil indebære, at det bebyggede areal overstiger
det i følge deklarationerne tilladte, når samtlige tag flader , herunder tagud-
hæng, medregnes.

På tidspunktet for besigtigelsen var to af fredningsnævnets afgørelser i lig-
nende sager indbragt for Naturklagenævnet, hvorfor Naturklagenævnet måt-
te forventes at tage stilling til fredningsnævnets ovennævnte praksis. Efter
at være blevet vejledt herom, udtrykte Deres ægtefælle ønske om, at den vi-
dere behandling af Deres ansøgning blev sat i bero på afventning af udfal-
det af Naturklagenævnets afgørelser i nævnte sager.

Naturklagenævnet har den 22. maj 2007 i to afgørelser stadfæstet fred-
ningsnævnets hidtidige praksis med hensyn til at medregne samtlige tagfla-
der ved opgørelsen af det bebyggede areal, dog med den modifikation, at
tagudhæng på indtil 50 cm ikke medregnes. Ved større tagudhæng medreg-
nes, som efter fredningsnævnets hidtidige praksis, hele tagudhænget.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnetmeddeler herved tilladelse til opførelse af den ansøgte til-
bygning på vilkår, at de på ejendommen tinglyste deklarationers bestem-
melser om materiale- og farvevalg overholdes, og at hele ejendommens
bebyggelse efter tilbygningens opførelse i intet tilfælde har tagudhæng på
over 50 cm.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Klagevejledning

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-
resse 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.

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
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klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fm-
des på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.

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 Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø, Miljøcenter Roskilde og Dan-
marks Naturfredningsforening

Henrik Engell Rhod

Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen
Til orientering
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