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KORTBLAD NR. 5133 1: 20000

SOGN Rutsker
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.,
privat

Deklaration, lyst 24.6.1966

Bebyggelsesregulering.

INDHOLD Fredning af lo3dc, forbud mod ændringer i den bestående
tilstand.
Bestemmelser angående bebyggelse og udstykning m.v.

o

,e?ATALERET: Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds,
fredningsplanudvalget for Bornholms amt og tildels
Rutsker sogneråd.
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• D E K L A P A T I O N

Undertegnede fuldmægtig Ernst Simonsen, flØje Gladsaxe 37,
SØborg som ejer af Matr.nr. 103-dcP.utsker sogn pålægger herved for
mig og efterfØ.gende ejere min nævnte ejendom fØlgende servitutter:

•
l.

Parcellen fredes, sålecles at ændringer i den bestående til-
stand, herunder stengærder, bebYiic1Se, hvortil ~edre~nes skure,
lysthuse og lignen"le, uJslyknln!" t.t>~n.1.nb, carpin~ og erhverv51~ssii
udnyttelse ikke må finde sted,

2.

Bebyggelse af parcellen skal finde sted i overer.sstemr.else
_ meJ f;1gende be stemme Ise r:
( a. rå grunden må kun opfØres bebyggelse, der alene anvendes til

l.' , beboelse ( natophold) i tidsrummet l.april til 30.serte~ber 0&
uden for dette tidsrum, kortvarige ferieophold, week-ends og
lignende._b. parcellen ml ikke yderl:fgeee I)cl~t~'kkes.

c. t\)'gninger der o~f(3res ~. paree: 1· I: ~;".:ll t ~';e5 min~st e m.tra midten
af tilst;d.nde vej eller sti o~ r.indst 5 meter fra Ilabosk~l

for så vidt en mindre afstnnci ikke er til,,ladt veu b)'~ningsreglemen-
tets bestemmelser 01.1 ;:arager, s\ure, u~41use og lignen<.;e Mindre
bygninge r. ,

d. l byggeonr:i.det ma k~n opfØres et sC'I,T~er~li.lSned et be~)'gget
areAl på h~~st 90 m , sn"lt i..ldhus 'lled i1~kc Qver 30 1,,2 bebygget aTeal.

e. øygninger In,! ikke opfØres Pled l'ere end l etage rie"l udnyttet
tagetage uden kviste og lignende o~ ikke gives en h~jJe over
2.8 m regnet fra højeste terr~n til den linie~ h\'or ylicrv;l'J'
og tagflaJe mødes ( bortset fra gavltrt-kanter). Tagets ,i,krl
meel det vandrette plan r:å ikke ov.rstl~e 55°.

~. tacdæknin& skal være af brændte rØde eller sorte te~J, strå eller
af græstørv.

g. Ydre bycnin.:ssmldler skal fremtr~l'<.le i farver dannet af jordfor-
.. verne ( o}~ker,terra d! .ienna, umbra, engelskrødt. itnlitnlkrt'ldt,
• dodenkop) eller hvidt, .ort eller ved de n:~vnte farvers ulandin~~.

Til døre, vinduesrammer 02 liammde mindre bygnin~~sdcle er

y ".17,
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0,.1 andre farver tilladt.
h. Telefon- og elmaster må ikke etablerEs.
1. Grunden J:lå ikke hegnes. Læhegn i for. af levende hegn af de

på stedet naturligt forekommende væk:;ter eller af hØjst 1,8 m
h~jt umalet raftehegn kan anbringes i umiddelbar tilknytning
til og inden for lo m fra bebYfgelSen og sun~en ~ed dennes inde-
sluttende et ubebygget areal p hfjst 100 m2.Parcellen skal i_v-
rigt bevares i sin nuværende tilstand og med de nuværende sten-
6ærder og må ikke benyttes til ca~ping.Anbringelse af
campingvogne og lilnende må såleJes ikke finde sted.
Tegning og placering af bebyggelse skal iØvrigt godkendes af
naturfredningsnævnet.
YJerligere indskrænkende bestemmElser on retten til bebygselse
IIIIV. i <let/den til enhver tiJ Jældende by&ningsreile:nentl byg·
ningsvedtægt og lovgiwningen i drt hele taget skal respekteres'
uanset forannævnte beste~melser.•

3.
Denne deklaration begæres tinglyst p~ matr. nr. 103-dcRutsker sOln

;ned påtaleret for natilrfredningsnævnet" for Bornholms ar.ltsråds-
kre.ds og fredningsplaf1udval~et for Bornholns amt, samt for
s~ vidt an&~r punkt 2 emdvidere ~utsker sQ~neTåd.

1966.
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