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KORTBLAD NR. 5033 1: 20000

SOGN: Rutsker

/2.2 ha)
lprivat.

Deklaration, lyst 26.8.1965

Bebyggelsesregulering og rekreativ fredning.

Et nærmere besteot areal fredes, således at ændringer i
den bestående tilstand forbydes, bortset fra visse
undtagelser.
~8e1sret for offentligheden på en stor del af arealet.
Bestemcelser ang. skoven po det fredede areal.
På restejendoa~en tillades udparcellering og bebyggelse
efter nærnere angivne bestenmelser.
Udlægning af 2 ~. br. stier til benyttelse som færdsels-
~et for offentligheden.
.Ejeren af 103bl og 103bo eller parceller heraf, frednings-
~ævnetfor Bor~~olmsacts fredningskreds, fredningsplan-udvdget for Bornhol~s ~t og tildels Rutsker sogneråd.
140-04-13

--n



103	 og

103bm

Rutsker sogn.

bl36 u-

Bestillings-
formular

G

Mtr. nr., ejerlav, sogn:

.Webenhavn kvarteil
Q. eimBp' de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,

art: nr., , ejerlav,, sogn.

Stempel:	 I/ kr. 0-0 øre	 Akt: Skab	 nr.Y‘/
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

LANDINSPEKTØR
—.AUGUST-OLESEN

ST. TORVEGADE 12 - TLF. RØNNE 1878

(	 . Deklaration'd	 j

Undertegnede-Olga Westring, som_ ejer af matr.nr. 103 bl og 103 bm,

Rutsker sogn, °pålægger herVed	 efterfølgende ejere min
fornævnte ejendom 'følgende servitutter.

1. De dele af matr. -nr: 103 bl og 103 lom, der på vedhæftede kort er
vist med gul farve og betegnet med-wA" °og "B", fredeS, Således

%S'.!ndringer i den bestående tilstand ,,, bebyggelse, hvortil med-
regnes,skure„lysthuse,og ligneride,',Udstykning, bortset fra den

.J)å kortet v i ste, hegning og erlivervsmæ' dsig udhyttetse;-bortset
fra vedligeholdelse af skovdrift, ikke må finde .sted og således,
at det skal være offentligheden tilladt frit at færdes til fods
og opholde sig på arealerne. , Offentlighedens færdsels- og opholds-
ret gælder dog ikke den del af "B4, derer fremhævet med
Ar	

skra-
-- ering på kortet.	 s

Arealet "A" består af skov. Arealet "B" består af krat og ube-
Vokset areal.

• 

Det skal dog være tilladt at udtynde bevoksningen, på den del
af "A" der er beliggende syd for linien a - b, i den udstrækning
de't måtte kræves af hensyn til udsigt fra mod øst tilgrænsende
somiiierhusgrunde, hvis ejere, arbejdet hermed og retten hertil
tilkommer.

Bevoksningen på "B" kan'kræves ryddet uden udgift for ejeren,
hvor hensynet til offentlighedens færdselsnet og udsigten fra
:stedet måtte kræve det.

.Det skal:være ejeren tilladt, at bortvise folk der ved upassende
eller støjende adfærd er til gene for ejeren eller andre.

Anvendelde af transistorradioer og lignende musikinstrumenter,
camping, teltslagning og båltænding forbydes på arealerne "A"
åg "B". Teltslagning af privat karakter skal dog kunne finde

• sted med ejerens tilladelse på den del af "B", hvortil offent-
• ligheaen'ikke har adgang.

2. Udparcellering og bebyggelse af den øvrige ikke fredede del af
matr.nr . 103 bl og 103 bm skal finde sted i overensstemmelse
medfølgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opføres bebyggelse, der alene anvendes til
beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september
'Og uden for dette tidsrum, kortvarige ferieophold, weekends
og lignende.

. WArealet må kun udstykkes i 4 parceller. På hver særskilt ma-
trikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelsesamt eet
udhus.

c) .Grundene skal have en nettostørrelse af .mindst 1200 m2 og
skal kunne rumme et kvadrat med sidelinie 20 m. Grundene skal
forsynes med vandværksvand.

d) Spildevand kan, såfremt sundhedskommissionen meddeler midler-
tidig tilladelse, afledes til siveanordninger, hvortil der
ikke må føres W.C.afløb, med mindre sundhedskommissionen med-

Jensen & Kjeldskov A/S, København.



deler midlertidig tilladelse hertil.
Bygninger skal holdes mindst 10-m fra tilstødende vej og sti
og mindst 5 m fra naboskel og/eller sommerhuso-mrådets begræns-
ning f.s.v en mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreg-
lementets bestemmelser om garager, skure,, udhuse og lignende
mindre bygninger.
Intet sommerhus må opføres med over 90 m2 bebygget areal, Her-
udover må på hver grund kun opføres eet udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal.
Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage
tagetage uden kviste'og lignende-og•ikke gives
2.8 m regnet_fra højeste terræn til den linie,
og . .tagflade .'mødes (bortset fra gavltrekanter).
med det vandrette plan må ikke overstige 55°._

h). Tagdækning . skal være af brændte røde eller .sorte tegl, strå•
eller afrgræstørv,

i) 'Ydre bygningssider,skal fremtræde i farver dannet afjordfar-
verne .(okker,' terra di sienna, umbra, engelskrødt, italiensk-

dodenkop):eller hvidt,. sort eller ved de nævnte farvers
blanding. Til døre„vinduesrammer og lignende mindre bygnings-
'dele er også andre- farver tilladt.

k) Telefon- agelmaster må ikke-etableres.
1) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de

påstedet naturligt forekommende vækster eller af højst 1.8 m
højtumalet - raftehegn kan anbringes i umiddelbar tilknytning
til olkinden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne inde-
sluttende. et ubebygget.areal på.højst 100. m2.
Grundene må.iøVrigt kun beplantes spredt, og således, at ud-
sigten fra højdeplateauet på område ".B" ikke hindres.

Tegning og placering af bebyggelse skal-iøvrigt gadkendes af na-
turfredningsnævnet.
Det eksisterende sommerhus på ejendommen tillades bevaret. Tag-
dækningen ændres til mørkegrå eller sort ved eventuel.fornyelse.

3. Der udlægges 2 . mlarede stier som vist på deklarationskortet,
hvortil offentligheden frit skal,have adgang tilfærdsel til fods
Sti-arealerne må holdes uden for sommerhusgrundene.
Anlæg af stierne.er ejeren.uvedkommende.

Yderligere indskrænkende .bestemmelser om retten til bebyggelse m.v.
i det/den til enhver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt
bg loygivningen i det hele taget skal"respekteres uanset forannævnte
bestemmelser.
Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr . 103 bl dg 103 bm
under forudsætning af godkendelse fra naturftedningsnævnet for Born-
holms amtsrådskreds.
Påtaleret tilkommer den 'til enhver tid værende ejer af matr.nr .
103 bl og 103 bm eller parceller heraf, naturfredningsnævnet for
Bornholms amtsFdskreds og fredningsplanudvalget for Bornholms amt,
samt for så vidt angår punkt 2. og 3. endvidere Rutsker sogneråd.
København, den 26. oktober 1964

Som ejer af matr.nr . 103 bl og 103 bm: Olga Westring (sign.)

e)

f)

g) med udnyttet
en højde over
hvor ydervæg
Tagets vinkel
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Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

Navn: Thora Justesen (sign.)	 Navn: Clara Gravesen (sign.)

Stilling: fhir. forsitafiderinde 	 Stillifig: Frken

Adresse:~Frederiksgaden Kbh. F. Adresse:--Rådmand SteinsaM 16 A

'

Foranstående deklaration godkendes,.

Fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds, den 20-4-65

F. Asmund (sign.)
r-,

Godkendes.

Fredningsplanudvalget for Bornholms amt, den 25. juni 1965

P.u..

N. Elkær-Hansen(sign.)

• l32. 12. ; 	 § I
§14) „

/""6 • ‘/	 C2 §1
3	 alt Kr.

'roner

F. Asmund

ridføi-i. I da25ow_.:n for retten

i Rønne den 26. 08. 65	 /14f. :A4.( i -‘_ 7..r4
Lyst.	

/ 4.Y
Tingbog: Bd. 14-	

.	 _.?,f6-, 	 4,47,4

2
AS.-...,-

■/•='A /..ti,

Akt:Skab	 Nr.

Genpartens rigtighed bekræftes
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Bestillings-
formular

G

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 10'lU OIJ Stempel:
(i København kvarter) bIli

eller (I de sønderjydske lands- '10' •
dele) bd. og bl.; tingbogen, ltutlfker 1jO.p.

art. nr., ejerlav, sogn.

kr. øre

Anmelder:
LANDINSPEKTØR
AUGUST OLESEN

ST TORVEGADE 12 - TLF. RØNNE 1878

:Pøkls,l"f;t"t ion
r i'l'.... • '" b I I

tndert.øgnede ~.lg3 ii:Ctstr:bv:. W()~ ejer at Mtr.n;J". h!3!1 øg 10' Ja.
:iut&ker ~o4!J).~~tt~.r !:~.d tor ~18 tlg .ttawf.,Jlgende ttjfJtH .1ø
teæn~.n1..e-~.n4~ r".tli,;;f!t,nde Dent. tll.'tter.
l. 1teØele aE ilt~:tr..JU". Hl) ..,1 og lI:' ~. <h~r r;! ",fU'];.~f'ed. ko,n er

'Vi.t med gul f'arv& øg be1iøet '1fjM-r;'4.~ og tf1;ff f fred.D. såleCie$
l ..t amdrln.s:er 1 4.ø lMuf'tåe-ll:ie tl1~~~d'td.. baby~,,"1';'l~;(ff hvortil •• d-
l"$ene$' ~,ktirr'lo. 1.1f\lt.bV.,6 og l D:;n4llft~•• ~-d~t ·kaing,. b<Jl"'t~et frø. den
på k01."ttØtYi~te~ h~nttts ~ Ø'rh",.,r'9'3!'l'c::.tlJ1ll "!ldn,y'tt.t"e. \lOri~et
rJ"A v.dll~.b&ld.l~e ,f.f f'JrUVC1~lrt" 1kke ~å t1rutG ~t.d og ~\1.td.fl.
4'-'\ 4e"t ~!r.d. 'V"'.<'1"i'# øffø-tlt&bedeb. tl11gdt fl"l:t ~'lt t~Fdea t11 f'orl~t
i.lf{ ~ltholdo tlitg !tå f*.nalerne •• ;tfe:1!"ligl14t'.n~ t·'\,~J'dFelø....og o\\ho.tdfSc-
1"et ~.J.d..r cø~ ikke døn del ::I.:t *t!-. der ar trer\'1!h.~v8't ;it-fidakra-
VerlBg pi ko~et.
rN~U.t ;l;,'k "ath af fJKOV. ~,r~~l~'tua~ bfi-etar ~~tk:ra:t og llbe-
V""k~.H'J't a"~..
.~., t:,kU dog Vfzir. '111~rlt lit udt.ritde oeyok~n1Ag_. .P'~1den: del
;;.,f JiA~ der f.!X" h~ligg<Ø.ftd~ ~",fi roJ!' 1111·1EU1A: - b .. 1. (jen udtJ't'l"?;~kning
det _t'te krmree at h"ns,':ll "til uCirig't trf#. ø« øE't tilg~f1.ea4e
1:;()~rh\lqrut1de. i1riØ .~erø. .t~.3'd.t h.rmed 0it Ntt&A hen-tll
tl1kOlnmer.
~•• r.tksniDgen ,ft! tf'Wv kt..,Jt k~fn~ r,}-tltløt u~ea ud,;(ift. ~or e3.1"'.11.
hYØl"heø.3.;rnot t11 oC:re.ntljghefhtJt~ f.''!~1'"$hel:t!!1''et ug U4Siigto. t-rå
t:ted.t m..'itte ii:zt,~:ye d<at.
~,.1lJlkal ~~re eJerø ti,llø.clt. ,,'!t bortvis. foU et.r ved lIpaøse••
ell.r ~tøjeDd. ~dEwrd .~ til ~~. tor e,eTe~eller ~~re.
,~••ndel~.~tt~$iøtor~~d~o.r ~g lisa.ad. ~~1k1nøt~.nter.
(:~M"3fAina. 'telt.l~.ln~ Ol!,; btlt '41din#; lorbid~ v& sl"8fi.leme *1t.'Ø
o~ ~'.~~!'.:fel 'ti;1~1ng at lu·i'.~t kar~.:,k1fG-l"~..kaJ dog iumJle rind.
~t.d lUte • .t.~llØ t111~~.1~t'ipå den d.l af' :jlf fi~. hvortil cffeftt-
l!~c«len jJo,. b~ ~dg~.

:.• \:dp~re.l1.r1ltg i)S beb3:gg:cltu't uf deø "''Wl?i,. iJdte frer:{ede clel ~
~tr •.JU'. 103 JU:. l:.)~ Hl'.!m $k~l .tl~',e iltød i ov~renø8tierætel"
'(';reel1:ølitende bi~'t"~~1.1.~.:rl
u) t'~ gl"WMhm.e $å :kun. o-p.t9'l"e!: b.b.r~:t.g~ls•• t!e-r t\leJlt> (JUlYen.dtlu! til

belil~';Hllrt. {~toph::jld) '1 t!i;~~.t t. ap1"il til '(J. ~.pte.b.r
t)~ Ullf!-A tfAr deTte tll131"'W'1t, koJ"tVft~ltrtl .rerl~Oi-~r)ld. w"k.M~
øg 11.grn~nde.

li) ;~~f.tt;.le't.r!\& kun ufl~t, 'kitt'!!! 1 4 .pfllrceller. d1 hYer ~k11 t ma-
t..r1Iruler!.ft f;runu a.:l kUli i)prlJrø~ en .nltel t "eb1)fJl~. samt eet
u~nnll<!..

{l) tlnm{f~ne nkn-l b&ve .n Z'lettolft.tJrrel ml a.t rdlulat l?OO ~2 og
~k~~l ~WY1lS ~Q fi't ltv~dr~·t't li'}.~.i4elln.1. 20 ... Gr1iU'lit... skal
fore) J\.L~ _tf vti',Bdv~erkaYnBd.

d) >c. .<ild.evL~ ktU4 ~'\lU'FMt ~'W1dh&thd{orft:'ll1s~1<1uen meddeler .10.1 ... -
1;i01(' ~111&d.lft•• tifle4e''\ til qivQmnorinit~.r, hvert11 4er
1kke.lati 1"~r'E!iil)~r •• atl~ll. 1l1" ~1ft(lre atomdhed6ltorM!ltl$~lø •• a .. tf

Jensen & I<jeJdskov AIS, København.



deler J'd.dlert!(l.1~ till~~.J t'Jeh"rttl.
e) &i~.r ~.køl holiuJe: ~tMtd~t-1,0'" rrt~ ttl~tød~lU.t& v~j og i.lti

Gt( M!uhlt 5 1!(t 'fra .lll~b(~J5tk~i(jWI!l1.11~r etJ~Jil~f'\uuvi.)n'fradttt', b"'l::l'1'" n,'
al.ng '.S.Y .li ~1.n,<Mt ilfllrtånl! lkk~ er. t1il~{-dt- ~~e b'-.z:~nl'ft~E;-r-
.." .... 1.. < ... ~ -:.. '" W~,
4~.!h.eo to-1; u.at.e:~Jl'jt~1~8r t;;~ .t~tl.t·,~~::~~l"..:;.k.ure. -wlhlUUt Ol!,: J19n9Jl4e
~1.Dd;rø bl~rdrt~:q,r.

1:) lnt>!.,'t 'il~$ft!"hu~ ~A t,'tpf~;f'e:' ~ft~ ov~.t' N ~,! kb,;gg6't .g,T~W .. }~$'l~
WioV9t" ~ ~ lyvel" ~~d iu.tn opt~r$, f'et u~jn.u~J«t~ iJtke 1>v.r
'0 .2 'beDJl'~..ifjlt~ri!&l.

S) i.;.,Y~la,g.r ma 1lt:kJ&-CptØ"f~ ~.u ~BH and 1 ~t~~:E< ~ed 'W:tfi)~tt<:'t
~sg"f...g. ~ •• kv1~t1!f ~ l~J~ ~ ikkit 61y~e ~i\ ~jd. 0.-*1"
~.~~• y'e.ht ~" h0JWt"tt. 't.,.rr'/f) til 4en l:ud.-e. tyOl" id."4l~
c-g kg:.tl!".46it~thi,* (';(ffonset f~J: ~~ ...J t)f~k~ntør) '" 1'-*,lpt:;' vtnk.l
Hc? ae' v~uulrit;ttm-;'~Mm~!i1~kf!! tlv.rt!tlp ~So..

ti} !~d~~~ 5X!?l .J_Jle at br'lld1;e ~tl. $ll~r ~ert. ~;Et~l. ~trt.;.
.11ftr 'U.f pr<~nil}".

1) Ydre tllYfPll~~~1th,H'" ~ktU tre~1;l"~l1~ .1 t~!'..e'J" dannet af 2ordf'fiir-
V-enl-4t (Q~.~, tiir.J"1i:lt et! ~:1.ntu, ~ltra. iffl~&l~kr~dt. i.t~di.""$k-
rlfd1f. c()Seøop.) ~:l1~1'uvidt, ~~~!',-.ller 'led t1!i ft":;vnt4'S'r~er~<'
blflwi:111~h '111 d~N. V1Mu.e~n...~.uJt.:r· v:l'lt 11f;:»i!toe !1d,~~ b~{~niftf';'.'-
d~lli .1" 'U~1i-~å. ~!ld" t'a~v.J" 'tl1h.\-dt.

j() '["letGB- (;& el~~t.r ~ii ikfUJ .tnblc.re~.
1) Grut!"ft ~å. 1kkeh.~.i>. :~4h.g~ i fu~ l.(g;t 1"ven4e h~Ftl ;;.'1 4e

på ~te'.tn~tu~1t~ttøre~~'~~~.~~.t~st~r ~l).r af ry~:~t 1.8 ~
n~jt ~~let raft~h&,gnk~ ~nbr1~~~~.i ~i~~~lb~r ~!lknytfl1~
til Q,jIl1tien fOJt lt~ t4 tT~ eehj'~l1;a;~(16'n ~g ~*,Ul'?M.n~$.Q litt!''''i'ne .ontt ....
$luti4lna • .et. ltbtt"'3U~'t :~J"'$tol:;.,,1blil~8t l(}O )t2.

f:f:l"W'lUe:n.f~~. 1~."'1gt kun iæl ..tl;,n'tfll',; 5~d't'J (l~ i'J.~ l-;:hi~lU\';.~t ~~-
i&1g:tu t:rt>. h~~u~L;l~i'ttu. ..v.'t Vå ~~~e tf.;.,.?: 1l;k~ ll1ndr-e'l(""

~~1l!g <;4' i,l$e• .r1.n~ ~"t b~bi~e.L:i1le ~t~~l ,i.~",rj ~~tgt'dk.nde~ L,f rh;.~
ttltrfndld.r.l:;<~f;"!lt.i':Vfttt t-.
J)at ek • .t~t.'J"4t'ujeaom:-lttt1"'hUfl ,flå .j.l!~lae-1i -tl11.Q(te~b.v~et. 1:'~ .... <

dr.;u1nKO o""fi«re-.o%'l til mGrke~:r4.11ti.'" $lort Y'tlO e... trh1&1 f'f)rft.1eltte.
3. Iler UClafg43'o:, ;2 1i.\ brfulfl sti8r ~~ "'im't i:1; ti~j~.l!~f"rtt:tion!$k~rt~t'f

bY'itMi.l ulfentl jl§hed~n f'ri't frb:'"l h~VlfC a~~~;.n~ til r·') !"d:i:,ei til of"H:: ..
...ti-i~rfilf~J.rfUt ~f:1 hold~;;" l~ttQ fo,r -'\t._~.l'~fU);;r.l"W'itte~uh

nli':;~ l!<f #Btl.~~ e:.tt' .j.!"et~1l• ..t!tlk~1'!WJ.:Bf.fth

l'd$F11,~er. tnd&li'r",::ftk~-dtl ~~'t~el~e~~' t:}.m rett1l!'~~'til \)~lt~{.'4ele. a",v.
i 4.'/~tA til .Ji.~..<iJ" ti.d ~:t.l~fu1{i. b.:f~:ltl&:fJ~"-~"61fJf~t./'bI~ingtVed't.~gt
Øf; l\l.t(d.vnl~.n· i d.t 'tt..-le t;$~firt $if"~yJ ~~~uteN$ ~~..nd.tt>'>J'fk.1Ut"vatE$
~••'d~fin.
betlM ~.itlk~~ ..tl@l1 b8g~t~r~t\t:i.llltl.,?'$t 1111~.Qt~".)U'·. H)"; Jl.l eg -jOj ~
'U.lIdtn."·tt1n42;'0"trd.~6 &t ~o4lgetu.t.ll.!~ trft m~t\tr.frwdlti:ng~~~·yn.t fol!' B~~n-
l'U)~ amtsrQ6.~krrie.
~A.~l.rG~tilk~er den til .nn.~rti~ ~*r~A4e ejer~t~8'r.nr.
10)11 og 1t)3 Ja .ll.r guc-ell.l" iUtNt. lIkt'tul"f~:ftiJig$$"~.t tør
.IorfJllølø aataridøkredtt ol: .fr.4tll~spltlAUØ9tUpt tor ~~holm$ øf;.
~ 'Eo-rd ndt <A~~h'plØlkt ;;;. og ,. ead'f'idere ,!-utøker .og.n• ..,å4.
1..bel&JtFtft. den a?6_ oktober l <}~~.!f_jetr d td-tr.nr", 10:3II 05: 10' Ja~ Glga < Getrll11 <.1flft.)
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~·;il Vltt.rl'i,gi'uld Qf\\ ~Qt.r-l~itn~. rtgt1ghf!l<4og un-tl.~kr1:t't.l~~ ~hH:;

-""Vil" ~hor;~- ~'UJifti'lf~et1 (el,,7n.) }:l~m..;- ~lG,l·lo!. t~l"!".'!~ (~i~l'I_)

.,i(a~~;,r.J.di.udftth';tlU'itU411 :5.od~»d'fl$.

Ir.dn-1~liat.l, vl}et. ror Mft~.(Jltu.~~t$:f';\dj:ik1"'~'H"il':?J y .. ellc ;;tO-:lt-65

iu.lt
T1ngbo;:; ~ ;sd" II
':k;; ~"a.::~bH J-/;::.. 461
~(rt 'V!;d1nftf.:'t •

..nm~ 'l,., 'brøndl·i;tt 1 .. (,...9. f956 f'01" 1044 M .. .f1. t)Y$-~ :0:;-..
2.. p/b til 'vt3t1f't-err1f:-!1 1:rr;.~11;ttJ:~:~&nil)(~stort j "I tOO kr•
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Fredningsnævnet
for

~Ort1hOlms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

Oamgade 4A . 3700 Rønne
Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Sag nr. 22/1995
;vlodtager I

..skov-og Naturstyrelser.

3 O JUN1199~
Den 27. jun i 1995

Finn Ipsen
Vævergangen 25
2690 Karlslunde.

GENPART fil, S k o v -
til underretning,
O. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ bilag

RtG··-~~p''iSe. .. I~h.310 '3b,CO
og Naturstyrelsen

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 103-db Rutsker, b3liggende Paradisvej 20, at
opføre en 10 m2 star bjælkehytte med 20° sadeltag. Bjælkehytten
skal indeholde bl.a. toilet og bad.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er en 7058 m2 stor ubebygget
grund beliggende i sommerhusområde i den nordøstlige del af Vang.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration lyst den 26.
august 1965. Ifølge deklarationen må der på hver grund kun opfø-
res en beboelse med ikke over 90 m2 bebygget areal og et udhus
med ikke over 30 m2 bebygget areal. Deklarationen indeholder end-
videre bestemmelser om bebyggelsens højde og taghældning, samt
at tagdækningen skal være af brændte røde eller sorte tegl, strå
eller af græstørv. Ydre bygningssider skal fremtræde i farver
dannet af jordfarverne eller hvidt, sort eller ved de nævnte far-
vers blanding. Fredningsnævnet skal godkende tegning og place-
ring af bebyggelsen.

Nævnet har den 21. juni 1995 konstateret, at bjælkehytten var un-
der opførelse. Der manglede på dette tidspunkt at blive lagt tag
på hytten.

I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af lov om na-
turbeskyttelse § 50 stk. 1 tilladelse til at opføre den ansøgte
bjælkehytte i overensstemmelse tegningerne og beskrivelsen. Til-
ladelsen er betinget af, at deklarationens bestemmelser om tag-
dækning og farver på ydervægge overholdes. Nævnet skal ~amtidig
påtale, at opførelsen af bjælkehytten er påbegyndt inden fred-
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ningsnævnets tilladelse forelå.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening 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
tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

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

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



,.
FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsre gisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Niels Erik Samdal
Havremarken 5
2680 Solrød Strand

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

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

10 JULI 2006

MPSI1372/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2006-15.11
Deres J.nr.

7. juli 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opføre en tilbyg-
ning til et sommerhus på ejendommen matr.nr. 103-cø Rutsker, beliggen-
de Paradisvej 16, Vang, samt ansøgt om lovliggørende tilladelse til bibe-
holdelse af en hævet terrasse på 36 m2• Projektet er nærmere beskrevet i
det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at den eksisterende sommerhusbebyggelse måler
87,57 m2• Den ansøgte tilbygning måler 23,2 m2, således at bygnings-
massen efter opførelse af den ansøgte tilbygning vil udgøre 146,77 m2 in-
klusiv den hævede terrasse, som søges lovliggjort. Ejendommen er omfat-
tet af en fredningsdeklaration lyst den 26. august 1965, der fastsætter
blandt andet:

t) Intet sommerhus må opføres med over 90 m2 bebygget areal. Herudover må på hver
grund kun opføres eet udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal.

h) Tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl, strå eller af græstørv.
i) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne ... eller hvidt, sort el-
ler ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre byg-
ningsdele er også andre farver tilladt.

Tegning og placering af bebyggelse skal iøvrigt godkendes af naturfredningsnævnet.
"

Efter fast praksis kan fredningsnævnet meddele dispensation fra fredning s-
deklarationen, således at der kan tillades opført sommerhusbebyggelse på
over 90 m2 men dog højst 120 m2 på vilkår, at bygningsmassen samles til
en enhed på ejendommen, samt at ejendommen ikke bebygges yderligere.
Der kan sædvanligvis ikke meddeles dispensation til bebyggelse, herunder
hævede terrasser, der indebærer, at den samlede bygningsmasse overstiger
120 m2•

__ Fredningsnævnethar foretaget besigtigelse den 11. april 2006. Efter besig-
tigelsen og i forbindelse med ansøgningen om lovliggørelse af den opførte



terrasse har De meddelt fredningsnævnet, at De er indstillet på at etablere
en passende beplantning omkring terrassen.

Fredningsnævnetmeddeler herved i henhold til fredningsdeklarationen til-
ladelse til opførelse af den ansøgte tilbygning. Fredningsnævnetfinder der-
imod ikke grundlag for at meddele lovliggørende dispensation til bibehol-
delse af den opførte terrasse, idet den samlede bygningsmasse, såfremt ter-
rassen lovliggøres, vil overstige 120 m2• Fredningsnævnet finder under
hensyn til præcedens i området og de foreliggende oplysninger iøvrigt ikke
fornødent grundlag for at fravige nævnets faste praksis, hvorefter der ikke
meddeles dispensation til bebyggelser, der overstiger 120 m2•

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 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
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
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

 

 

 

 

Steenbergs Tegnestue ApS 

Åkirkebyvej 27 

3700 Rønne 

 

 

 

 

 

Over for fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til i det sydøstlige hjørne af 

ejendommen matr. nr.  103da, Rutsker, beliggende Paradisvej 18, Vang, 3790 Hasle at 

opføre et nyt sommerhus med et boligareal på 75 m2, et indbygget udhus på 4 m2 og en 

åben overdækket terrasse på 41 m2, samt en åben hævet terrasse på ca. 32 m2. Projektet er 

nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. 

 

Ejendommens placering er vist med rød prik på følgende kort: 

 

  
 

 

 

Sagens oplysninger 

 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 26. oktober 

1964, tinglyst den 26. august 1965.  Af deklarationen fremgår blandt andet:  

 
1. De dele af matr. nr.  103bl og 103bm, der på vedhæftede kort er vist med gul farve og betegnet med A og 

B, fredes, 

… 

 

2.  Udparcellering og bebyggelse af den øvrige ikke fredede del af matr. nr.  103bl og 103bm skal finde sted i 

overensstemmelse med følgende bestemmelser: 

… 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-10-2016  
Den 9. november 2016 



f) Intet sommerhus må opføres med over 90m2 bebygget areal,  herudover må på hver grund kun opføres eet 

udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal.  

g) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kviste og lignende og ikke 

gives en højde over 2,8 m regnet fra højeste terræn til den linie,  hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra 

gavltrekanter).  Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke oversige 55 grader.  

h)Tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl,  strå eller af græstørv.  

… 

Tegning og placering af bebyggelse skal i øvrigt godkendes af naturfredningsnævnet.  

… 

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m.v. i det/den til enhver tid gældende 

bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget skal respekteres uanset forannævnte 

bestemmelser.  

 

Påtaleret tilkommer den til enhver tid værende ejer af matr.nr.  103bl og 103bm eller parceller heraf, 

naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og fredningsplanudvalget for Bornholms amt for så vidt 

angår punkt 2 og 3, endvidere Rutsker sogneråd.  

 

Deklarationskortet angiver de fredede og ikke fredede arealer af matr.nr. 103bl og 103bm, 

Rutsker som følger: 

 

  
 

Det fremgår af sagen, at matr.nr. 103da, Rutsker er en udstykning fra matr.nr. 103bl og 

103bm, Rutsker. 

 

Bornholms Regionskommune har anbefalet projektet på nærmere vilkår. 



 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har oplyst, at det ansøgte sommerhus 

placeres på den sydøstligste del af matr. nr. 103da, Rutsker, og at denne placering er uden for 

den del af ejendommen, som er omfattet af det areal, der i henhold til deklarationens pkt. 1 er 

fredet. 

 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Da projektet agtes opført på den del af matr. nr. 103da, Rutsker, som ikke er fredet, og da 

bestemmelserne i deklarationens pkt. 2 ikke angår den fredede del af ejendommen og 

udelukkende er af planmæssig karakter, er fredningsnævnets tilladelse til projektet ufornøden, 

hvorved bemærkes, at både den i deklarationen anførte kompetence for fredningsnævnet i 

relation til tegning og placering af bebyggelse på ikke fredede arealer og den i deklarationen 

indeholdte generelle påtaleret for fredningsnævnet er overgået til amtsrådet/kommunen ved 

by- og landzoneloven i 1969.    

 

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand, jf. § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

842 af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

 

Klagevejledning 

 

Afgørelsen kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og 

Miljøklagenævnet. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 

klagefristen til den følgende hverdag. En klage skal inden fristens udløb indgives via 

Klageportalen. På forsiden af www.nmkn.dk findes et link til Klageportalen. Klageportalen 

findes også på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på Klageportalen med NEM-ID. 

Klagen indgives via Klageportalen til Fredningsnævnet for Bornholm. Når fredningsnævnet 

modtager klagen via Klageportalen, videresender fredningsnævnet klagen og sagens akter til 

Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen anses for indgivet, når den er tilgængelig for 

fredningsnævnet i klageportalen.  

 

 

Klagegebyr 

 

Det koster et gebyr på 500 kr. at klage. Gebyret skal betales med betalingskort i 

Klageportalen 

 

Gebyret for klage tilbagebetales, hvis  

 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 

eller  

2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren 

har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Fritagelse for at benytte klageportalen 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. En anmodning om at blive fritaget for at 

bruge Klageportalen, skal sendes til Fredningsnævnet. Anmodningen om fritagelse for at 

benytte Klageportalen skal være begrundet, f.eks. med oplysning om, at man af kommunen er 

fritaget for at bruge digital post. Fredningsnævnet videresender herefter anmodningen til 

Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse 

for at benytte Klageportalen kan imødekommes. 

  

Klageberettigede 

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

 

 

Modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), 

Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, 

Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

 

Henrik Engell Rhod 
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