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NR.

af 18.6.1982.
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(138-03-59)

fredning.

bestemt areal a:f ejendommen "A" :fredes
med
af et på arealet beliggende helårshus og have.
Et nærmere bestemt areal "P" udlægges til p-plads.
Et nærmere bestemt areal "B" fredes.
ttGotoåendommen tillaaee Yodetykket og bebygget eftep Bæp
æeFe Tfill[6::Pc

Ejer af 109b og pc. heraf, fredningsplanudvalget,
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REG.Nl
kendelse

07500.

000

- fredningsnævnets

af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

13. Deklaration tinglyst den 2. november 1966 i sin helhed for
såvidt angår matr. nr. 109 Q, d, ~ og f og en del af matr.
nr. 109 b, således at alene afsnit 1-3 opretholdes for såvidt
angår den fredede del af matr. nr. 109 b, der ligger udenfor
lokalplanområdet.

FREDNINGSNÆVNET>

Mtr. nr., ejer/av, sogn:
(i København kvarter)
eller (I de sønderjydske lands-

10gb
l'ederaker

Stempel:

kr.

$ogn

bd. og b/.I tingbogen.
art. nr., ejer/av. sogn.

dele)

Akt: Skab

øre

nr.

:l} bf,

(udfyldes af dommer'i1~oret)

REG. NR. w,~

/j

Anmelder;
Gade og hus nr.:
FOR

FREDNINGSPLANUDVALGET
--.............
BORNHOLMS AMT

Ile
I

'I

Undertegnede 'Bent .te'tersel1. som. ejfir at: matr.nr. 10gb, Pedersker
sogn, pålægger herved ~or 51g og efterfølgende ejere min 1'o~te ejendom følgende serv1~tter.
1. Den del af matr.nr. 109b, der på vedhæftede deklaratlouakort er
betegnet med Jl. Iredes. således at ændringer, herunder bebeTaela.
af enhver art, i den besUande naturtilstand
- lynggroet hede og
græeslette med spredt flrretræebevøk$1l1D& - og u4,gt.yknillg ikke
mll finde sted.
hrealet A er DJ!b5gge1>::ledeet helårshus og efttdertil hørende
udhus. Dem.e beb.fggel88 og omkringliggende
have berøreø ikke at
fredn.il1gsbestemme1sen ud over, at udstykning at have arealet .~
heller mA rinde sted.
2. Det skal v~re offent1.1gheden til1a4t at parkere med motorkøretøjer på det på deklaration$kortet med ~ ~tegned. areal, der er
beliggende 1. nærheden at ~ed.rsk.r kommunes o~~ent11ge bivej nr.
14. Ind- og udkørsel til og fra parkeringspladsen skal :tinde sted
ad de på deklaratioAakartet med et1plet linie viete veje. - Anlæg
08 vedligeholdela8 at parkeringspladsen og tilkørselavejen er
ejeren uved~ommendet og kan alene rinde sted på Pedersker kommunes f'ortuletal tnlng på betingelse at. .t anl'*5get .godkendes af de
påtaleberettigede naturfredning6mynd~ghed.r$ hYOrve4 bemærkes, at
anlJiegget ingensinde må foretages udea tilbør11,..enayntagen
tIl
den ømg1vetlde natur.

k'arkeringøpladeen

kan afgr_ell og a!sker-

mes at e-nspredt beplantning med <le på stedet n._ligt
mende vadts'ter.

,
,

5. Den del af 10gb• der på vedlv»:ttede 4eklare:t1ønøkort er betegllet
med 11.fredes, såledee at ændringer, herunder bebyggelse a! el!h:ver

art, i den be.tående naturtilstand - lyngø:roet hede. ~ss1.tt.
eller strandbred - erhvervsaæasic udnyttelse og udstTkn1ng ikke
må tinde sted, og således at det skal Tære offentligheden

tUladt

frit at f~rdestil fods og opholde slg p4 areal$t. net skal være
ejeren ~ d&t fredede areal tilla.dt at bortvise tolk, som Ted
støjende eller anden upassende adfærd er til gene for ejeren eller andre. 'Det skal således også v~re forbudt at anvende transportable radioer og lignende. ~eltslagn1Dg og oampering foroyde ••
D~t' Påhviler ejeren af matr.nr. 10gb og fremtidige ejere at parceller d.rat at sørge for arealets renhGldelae og friholdel ••
tor selvsåe-t tr~ og buøkvækst p4 den l;ngbeg7oede del af arealet ..
4. Der wU.$gges privat fællesvej, 10.00 11 bred, over matr.nr. 10gb,
således som vist 'på de.klaration8kortet ::led brun farve.
00r.91 () net skal være nuværende 0« .fremtidige ejere at nærllggend.• ejen~M(~omme tilladt trit at tæraes ad ve3en. - Det tillades offentligheden at f~rdes til fods ad vejen.
S. For lldp!'rcellering og bebyggel •• af den ikke fredede del af matr.
nr. 109u gælder føl~ende b&~emmeleer;

Bestillingsformular

G

forekom-

Jensen & Kjeldskoy AIS. København

a) rå grundeAe må kun optere. bebyggfilse, der alene anv~nde8 til
beboelse (natophold) 1 tidsrummet ,t.april til 50. september og
uden. for dette tid.srum til kortvarige ferte<>phold, weekend. og
lignende.
b) då. hver _raktl t :3atr1kule;:et grwtd må kun op.t~r$S el.. enkelt '06- ~)
boel,ut med ikke over 120 ."" og ikke under 35 .2 bebyuet areal

'0

samt e't udhus med ikke over

.2 bebyggei; areal. udhus m4 ikk.

ODf0X0S før ~eboelse8bygning.

c) ner må kun frest3Kkes ~aroeller hver på mindst 5000 m2• Skel mellem tUase pare.ller _kaJ. e-tableres omtrent vinkelret på nord,~yd skel~e~e
tor m~tr.nr. 1090.
..

..

d) Fæl1~a vandv;~rk og ~fl-GbaforMstaltnit:f:&~r
påg~ldende f$y.ru.i1gheder, atiller krtrv-;neroIa

lovgivningen o~ landsbyggelovHn~
tet

"til t"orholds~si.gt

lit

,~

sku.l oprtrttas,

{bl.a.. 1

t1S}. og lodeejerne

tiel ta~e i udgit"terne

til

n.ilr de

b.t~',

.\U1t~heda-

$r·torpltgsll.dantle

Reboeleeebygningar på parceller af n&tr.nr. 1n9b7 hvi~,tage skal
have en hOOldnlng mellem '400 ~g '5Co~'Skal plaoeres ~ed' længderetpå skellet

fi'Lodma:tr ..nr.

97b ..

~Hsre end 1 etage med u.dnyt-tiet t~1ø;et~ge uden kv1stvinduer og lignende og ikke 8iveu en højd. over
~.eom reErnet %xa ternen til den linie, hvor iderv~g os tagll&de mø{5 es . bortset f'ra gavl tr~k:"'liter}•

t) BypiJ1~er

m,,'i,ikke

Dl'tflres ~d

skal vee:t-sat mørkegrå faxvtJ eller
ler sor~e tegl e~ler strA.

g) fagd~Jmillg

,

~
•

I
e·
~
~

af' brændt8 :røde el-

sir&.! l're~:tra;de 1 ta?V'e:r ~anJet at jordf'!.Ll."verne (okker, terra di sienna, umbra, engal~kr~dt~ 1tal1enak~ødtt

1~v1~t, sort

ding.

vindu-esra.:i1laer

Til.

døre,

er også andre farver

elle1" ved de ruevnte fa.rvers blan'Oblignende }<11Ti.4re bygni.ngsdele

t111adt.

i} fel~fm~l'1f:u!Jter og f!l-nlsster m.å ikke

etableres.

"Jnaget:.:.nger-

nå

i.kke overstige en højde af ~ m.
j) Grundene

I:lå tkke

lHty..nea-. )..æhejp3:,1 1'ol'W! af

levende

hegn

af

de på

$teuet forekom~endø vækater eller af højet 1.80 ~ højt U%alet
raftehegn kan anbringe6 i umiddelbar tilk~ytnlng til og indan
for 20 m ira behy~~eleen og f~men m~~ ~e~ne inde~luttende et
t1"()f4bj"gget areal

pa

ht!j8t

200 ~.

,
,

~å parceller nf matr.nr. 1090 må der ud ~ver for~nævnte
læhegn
alen~ foret~$~s beplantning ~ed lyn~. net pahvilcr nuværijnao Gff.
fre~ticliGe ejere af den ikke fredede dei ef ~atT.hr. 109 ~6 ~arceller
.herat at sørge fox, at selvsaet trf,i;.,...og buekvmk:ttt fjel"lU~S.
k) Båltmnding od henyttelse af udenQ~r$ ildsteder forbyces.
l} Al parkering at yogne af diverse art, åer i det ydre an skil i er ,
aio- ft~,ent11gt fra pel'sonb11&:r. er for'bu.dt på eller nilen for
gr:ndene. med ~ndtegel~e &f al~1nce11g af- ~g ~ulæanir~ ~g 11g__
""A_
;' ....._boo ... _" "6
__
"
.........
4'_~"" 'c,r....n:ml"'.i!h_'
..,1"I'IA ~.,.a ~1'ø,.. unA~
1"n"..
n~ ..'4-u.w • .A- Øo,l,.."u- ..........
....
1i:J'.....
r"'Y't ----"""
-~ .. - .... ---,."".
gl"lilndf1ne kan k.un ake .tl'l.ed:sogn.er{;tdets og natur!redn1ngenf''iVru~ta
Vr.~

tillatleløe.

ftI'

......

d:loW--

'W'~Jff""'~'-

--f;): .......
-

I

I

,
.I

11) Ydre b~gningsaider

dodenkop) eller

I

.t,. :1-

lest"ore.nstal'tninger. i;p1.ldev~d kan. såfremt Guu~H1eoSlku_i$1!J10nen ~eddeler midlertidig tilladelee, ~f1edss til sivean$rdnil~
ger. ~o:mlatrin
ar.nrerules kemiske tlJrklosetiier,
mod,mind.:r~ sundbedskomm1saione:11 fleddelor mi.t.ilertidig
til1n~elae til w.thafløb.
e) liygninger akal plao~res initen for 'et J5 x 35 M ErtGrt kvadrat ..
hyie to s1d?~ skal VI~e samfle~fSldende ~ed~pareellernes nordre
skel og skel~et mod matr.nr. Y7 t emst.
'

ning vinltelret

•

Yderligere

indskrænkende bestelnmelser om retten til ~eby~gelse

m... ·• 1 det Iden 't.:tl enhver tid

g?Jldei:de b18ningsreglenentt

'blg-

ningsvedtægt a6 lovgIvningen 1 dat hele tage~ skal respekteres'
uanset forannævnte bestemr.1eløer.
deKlaration begmres

lJenne
eOt.':n.

t1nglys"t

p:i me'tr.nr.

1o~;l)i

at i'ed.rske~
,

'\

I,

::5fiHi

hensyn til
til

vises

~ttn~~fJh;4.ft:>:1)fHU'

,

s~rvitutter

o~ andre byrder l'~en- l,

Efjen4!orf""Gr~,fl; 'blf~di tir!.t:fbnge!l.

\

,\

1:'.l1.alerett~n t11kol$'lt.ller cen til enhver tid vr~rende ejer af tlatr.
I.r. lo9b og !H.trc~11er h&rat' ~ natur.frednil41s;'l'!U;;.vnet
for .'Oornhol.e
æ:.tsr {t s i!, reda og x':reå.n1ngs:pluny,t~V'ulbE!tfor :~Dl'n.holms ~lI:1t 'S~lt
xerier$~~r sø6neråd.
.;t

København, den

13.12.1965
Bent Petersen

•

r:a:nH Viggo Petersen
;;,t.1111r%;
l1opwl~

~avn:

(sign.)

Helle Thøgersen

Murermester

Sekretær

Vipperød

.Bop..:;~:

Jak. Dannefærdsvej
København

Indført i dagbogen
den, 2.Nov.1966
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04182.00
Dispensationer i perioden: ·15-04-1992 - 01-08-2003

REG. NR.

Fredningsnævnet
for
Bornholms amts fredningskreds
_

Boy

Frost

Sveasvej
1917

C

1 5 APR. 1992

Den

Knudsen

2 .O

122/ 199 1

Sag nr

Dommerkontoret I Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne. tlf. 53 9501 45

l <2J

l:(

GENPART til, S ko v - og Naturst yrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

7

Frederiksberg.

+ bilag

Overfor

fredningsnævnet

er der ansøgt

ejendom

matr.

Pedersker,

at

opføre

22 m2

udhus.

eksisterende

lukkes

mod

som

eksisterende

kes

med

røde

begge

større

ejendom,

fremgår

ber

1966

og vest

i den

hver

udover

for

med

eksisterende
og taghældning

sort

der males
bindingsværk.

et ældre

helårshus

og udgør

stamparcellen

er foretaget

at ejendommen

der

med

farver

Taget

dæk-

fornævnte

med

hørende

af en oprindelig

er omfattet
der

af en den

bl.a.

herunder

allerede

dertil

udstykninger.

naturtilstand,

har

til

fra

besigtiget

2. novem-

bestemmer,
bebyggelse

eksisterende

ejendommen

og finder

fredningsdeklarationens

forbud

udførelse

kan

efter

af det

Slotsmarken

Bornholms

og Aakirkeby

forelagte

naturfredningslovens

Overfredningsnævnet,

gældende

højde

2,

at ænaf

en-

bebyggelse,

ik-

sted.

at dispensere

Klagefristen

gult

Deres

som stolpekonstruktion,

fredningsdeklaration,
den

Miljøministeriet,
ning

op ad et

i bredde,

udføres

på

Poseregårdsvejen

bræddebeklædning,

der

bestående

Fredningsnævnet

Afgørelsen

med

med

hvorfra

tinglyst

bebyggelse

Vægge

bygninger,

af sagen,

ke må finde

umiddelbart

udføres

i bindingsværk

dringer

for

Carporten

er bebygget

Det

carport

beliggende

til

vingetegl.

udhus,

art

stor

udhus.

nord

Ejendommen

,

109-b

en 17 m2

stort

som

nr.

om tilladelse

amtsråd,

ikke

grundlag

mod

yderligere

2

indbringes

projekt.
§ 34

15, 2970
Danmarks

stk.

Hørsholm,

af

Dem,

Naturfredningsfore-

kommune.

er 4 uger

fra

den

dag,

afgørelsen

er meddelt

den

på-

klageberettlgede.
\

\':

..

~ ". -(;J"

..

,

i

REG. NR

Fredningsnævnet
for
Bornholms amts fredningskreds

al
'.

~KOV'

Sag nr.

5/1994

'.

Dommerkontoret i Rønne
Den

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

Boy Frost Knudsen
Sveasvej 7
1917

Frederiksberg.

slurstyrelsen

....'tI ....

2 5 APR.1994

2 O APR. 1994

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,

--_ ...... ---

D. h. t. Deres skr. af

J.nr.
+ bilag.

Overfor
fredningsnævnet
er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 109-b Pedersker, beliggende Poseregårdsvejen
2,
2
at opføre en 28 m stor garage, placeret ca. 10 m nord for et eksisterende 23 m2 stort udhus. Garagen udføres af høvlede og pløjede brædder på stolpeskelet.
Bygningssiderne
males gule som den
eksisterende
bebyggelse på ejendommen. Taget, der udføres som et
35° sadeltag, beklædes med røde tegl.
Ejendommen,
der er 32.451 m2 stor, er bebygget med et ældre helårshus
med dertil hørende udhus. Begge i bindingsværk.
Den eksisterende bebyggelse fremtræder som nyistandsat.
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 2. november
1966 tinglyst fredningsdeklaration,
der bl.a.
bestemmer,
at ændringer i den bestående naturtilstand,
herunder
bebyggelse

tt

l

af enhver art udover den fornævnte
gelse, ikke må finde sted.

allerede

eksisterende

bebyg-

Fredningsnævnet
har tidligere ved skrivelse af 15. april
1992
(sag nr. 122/1991) afvist at dispensere fra fredningsdeklarationen til at opføre en 17 m2 stor carport umiddelbart op ad det eksisterende

udhus,

og med samme bredde,

højde og taghældning

som

dette.
Fredningsnævnet
har påny besigtiget ejendommen. To af nævnets
medlemmer, formanden dommer F. Schønnemann og Sven Harild, finder
ikke grundlag for at dispensere fra fredningsdeklarationens
for-

\ :1 \\1

b-OOO I

%6

/'.

bud mod yderligere

bebyggelse

til udførelse

af det forelagte

pro-

jekt.
Et af nævnets medlemmer Anker Munk stemmer derimod for at
meddele tilladelse til det ansøgte projekt, da den skitserede udformning
og placeringen af garagen ikke vil skæmme området,
og
ikke gå imod fredningens

ttl

formål.

Efter stemmeflertallet
nægter fredningsnævnet
tion til det ansøgte projekt.

herefter

dispensa-

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse
§ 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet
af Dem, offentlige
myndigheder,
Danmarks
Naturfredningsforening
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.

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

F. Schønnemann

__

FREDNINGSNÆVNET

tlf. 569501

Damgade 4 A
3700 Rønne
Fax 5695 0245

Bornholms Amt Fredningskreds

Boy Frost Knudsen
Gassehaven 108
2840 Holte

45

GENPART til,
Skov- og Naturstyrelsen
til underretning, Fredningsregisteret
D. h. t. Deres skr.+af1ag .
J. nr.

Åbent

9.00 - 15.00

Modtaget i
Skov- og Natui'styrelsen

- 1 MRS. ~99;)
Den 25. februar 1999
Sag m. 40/1998

REG.Nl t-t~ 2~.

DO

Deres J.nr.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. m.
109-b Pedersker, beliggende Poseregårdsvejen 2, at opføre en 24 m2 garage placeret ca. 14 m vest for beboelsen i ly af træer og øvrig bevoksning. Garagen
ønskes udført i høvlede og pløjede brædder på betonpullerter med stolpeskelet beklædt med trykimprægnerede brædder et på to. Taget ønskes udført med gitterspær
med 15°hældning og tagkrydsfiner beklædt med tagpap.
Ejendommen, der består af to adskilte arealer, er 3 ha stor. Den nordligste del af
ejendommen (del A) er bebygget med en 79 m2 stor ældre bindingsværksbeboelse
og et 23 m2 stort udhus. Bygningerne benyttes til sommerbolig og fremtræder som
nyistandsatte.
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 2. november 1966
tinglyst fredningsdeklaration, der f. sv. a. del A blandt andet bestemmer, at ændringer i den bestående naturtilstand, herunder bebyggelse af enhver art udover
ovennævnte allerede eksisterende bebyggelse, ikke må finde sted.
Fredningsnævnet har tidligere ved skrivelse af 15. april 1992 (sag m. 122/1991)
samt skrivelse af 20. april 1994 (sag m. 5/1994) afvist at dispensere fra fredningsdeklarationen til at opføre en henholdsvis 17 m2 stor og 28 m2 stor carport på
ejendommen.
Der er i 1996 ulovligt opført en garage på ejendommen. Fredningsnævnet anmodede i den anledning amtet som tilsynsmyndighed om at træffe nødvendige foranstaltninger for at opnå, at fredningsdeklarationen overholdes. Aakirkeby kommune
gav efterfølgende som bygningsmyndighed ejeren påbud om at fjerne bygningen,
hvilket påbud Bornholms Statsamt den 23. august 1996 stadfæstede, hvorefter ejeren nedrev bygningen.
Fredningsnævnet har den 16. februar på ny besigtiget ejendommen. To af nævnets
medlemmer finder ud fra deklarationens klare ordlyd fortsat ikke mulighed for at
give dispensation til opførelse af en carport på ejendommen, jfr. fredningsnævnets
tidligere afslag meddelt henholdsvis 15. april 1992 og 20. april 1994. Et af nævnets medlemmer vil ikke anse det for udelukket, at der opføres en carport på
ejendommen, men kan dog ikke tiltræde den nu ønskede placering.

Efter stemmeflertallet nægter fredningsnævnet herefter dispensation til det ansøgte
projekt.
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening og Aakirkeby kommune.

F. Schønnemann
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FREDNINGSNÆVNET

SCANNET
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Eva Sorth
Murergade 1
3700 Rønne

for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

MPSI0850/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2003-26.4
Deres j.nr.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 109-b Pedersker, beliggende Poseregårdsvejen 2, at opføre en 24
m2 stor carport. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale.
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 2. november
1966 tinglyst fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt:
Den del af matr.nr. 109-b, der ... er betegnet med A fredes, således at ændringer, herunder bebyggelse af enhver art, i den bestående naturtilstand - lyngroet hede og græsslette
med spredt fyrretræsbevoksning - og udstykning ikke må finde sted.
Arealet A er bebygget med eet helårshus og eet dertil hørende udhus. Denne bebyggelse
og omkringliggende have berøres ikke af fredningsbestemmelsen ud over, at udstykning
af havearealet ej heller må finde sted.

Fredningsnævnet har overfor en tidligere delejer i 1992 meddelt afslag til
opførelse af carport, i 1994 afslag på garage og i 1998 afslag på opførelse
af en 24 m2 garage.
I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele afslag på det
ansøgte, idet deklarationens klare ordlyd fortsat ikke giver mulighed for at
meddele dispensation til opførelse af hverken carport eller garage på ejendommen, jfr. de af fredningsnævnet tidligere meddelte afslag af henholdsvis
15. april 1992, 20. april 1994 og 18. februar 1999.
N ævnets afgørelse er enstemmig.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens
§ 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
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Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet,

Damgade 4A, 3700 Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening
og Bjarne Nielsens Byggeforretning ApS.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen
Til Deres orientering.
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Damgade 4A

Modtaget

3700 Rønne

25 JUNI 2003
Retten j Rønne

24. juni 2003

Carport, Poseregårdsvejen 2, Pedersker
Bjarne Nielsens Byggeforretning ApS søger for Eva S~rth, Rønne, om
dispensation fra en fredningsdeklaration
tinglyst 2.11.1966 til opførelse af en
2
24 m stor carport på ovennævnte ejendom matr.nr. 109b, Pedersker.
Ejendommen, der består af 2 adskilte arealer, er 32.451 m2 stor og ligger i
østre Sømark i Pedersker.
Det nordligste areal er bebygget med en 79 m2 stor ældre
bindingsværksbeboelse
sommerbolig.

•

og et 23 m2 stort udhus. Bygningerne benyttes til

Carporten ønskes placeret vest-nordvest for de eksisterende
agtes opført på betonpullerter med facader i trækonstruktion

bygninger. Den
og med 15°

sadeltag beklædt med svejsetagpap.
Deklarationen bestemmer for det nordlige areal (A), at ændringer, herunder
bebyggelse af enhver art, i den bestående naturtilstand -lynggroet hede og
græsslette med spredt fyrretræsbevoksning - og udstykning ikke må fInde
sted.
Fredningsnævnet

har i 1992, 1994 og 1999 meddelt afslag på ansøgninger

opforelse af carporte/garager,

henholdsvis

dette og 14 m vest for beboelsen

om

op ad udhuset, 10 m nord for

(Fredningsnævnets

j.nr. 122/1991,5/1994

og 40/1998).
Den nu ansøgte placering er umiddelbart

nord for den i 1999 ansogte og med

carporten drejet 90° i forhold til den tidligere ansogning. Et oversigtskort
med de ansøgte placeringer er vedlagt.
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Regionsrådet

anbefaler i henhold til deklarationen

Fredningsnævnet

at

meddele afslag til det ansøgte.
Kopi af sagens bilag vedlægges.

l\'Ied venlig hilsen

~~\øLGerda Kofod

Dir. tlf.: 5692 2053
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