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privat

Deklaration, lyst 14.08.1967
o

FORMAL: Bebyggelsesregulering.

INDHOLD Matr.nr. lOad må ikke yderligere udstykkes.
Tillades bebygget med eet beboelseshus.
Bygninger skal placeres på den nordlige del af grunden.
Bestemmelser angående bebyggelsens udseende og størrelse.,
Eygningstegninger skal forelægges fredningsnævnet tilgodkendelse.

E_PÅTALERET .Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.

R E G. N R.: 140":'04-18



Gade og hus nr.:
. ./

Overført til ud~tyk~ing til
108 d.

NDINSPEKT0R
AUGUST OLESEN

.JERN6ANEVEJ 1 • TLF. RØNNE 187S

Undertegnede Valdemar Svart som:ejer af atr.nr. 108~, Rutsker so~n,
pålægger herved den del af min forannævnte ejendom" som på vedhæfte-
de kort er fremhævet med rød indramning, følgende servitutter:
l. Arealet må ikke yderligere udstykkes.
2. p~ grunden må kun oPføres een enkelt bebo~lse med ikke ONer 100

m og ikke under 35 m bebygget areal samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal (udhus må ikke opføres før beboElseshus).

3. Bygninger skal placeres på den nordlige del af grunden.
4. Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tag-

etage og ikke gives en højde over 3.00 m, regnet fra højeste ter-
ræn ved bygningen til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes
(bortset fra gavl trekanter).

5. Tagdækning skal være af mørkegrå farve, af brændte røde eller
sorte tegl, af græstørv eller af stråo

6. Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver
eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding (til dø-
re, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele tillades også
andre farver).

7. Bygningstegninger skal forelægges naturfredningsnævnet til god-
kendelse.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 108~, Rutsker sogn,
med påtaleret for naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskredso
Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvi-
ses til ejendommens bla~i_tingbogen.

Rutsker, /./J . G . t.::?
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Som ejer af matr.nr.· 108~:
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FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds REG. HR. Lj11lfoo Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Janni og Klaus Westerdahl
Vandmøllevej l
Vang
3790 Hasle

KOPI Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 11/08-00
J.nr. 06.11.01.01-00.028.00005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 108-
d, Rutsker, beliggende Vandmøllevej l, Vang, at opføre en tilbygning samt opsætning af
solfangere. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration af 10. august 1967,
hvoraf bl.a. fremgår:

"... På grunden må kun opføres een enkelt beboelse med ikke over 100 m2 og ikke under 35 m2 bebygget
areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal .. "

Fredningsnævnet har i 1980 meddelt tilladelse til opførelse af en ca. 30 m2 stor
tilbygning indeholdende bryggers og redskabsrum på ejendommens nordgavl.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 9. august 2000, hvorunder det oplystes,
at der samtidig med projektets udførelse vil blive foretaget afgravning af indkørslen for
at bedre tilkørselsforholdene om vinteren. Der vil tillige blive foretaget gentilplantning i
skel. Tilbygningen ønskes navnlig opført af hensyn til etablering af centralvarme i
ejendommen, der i dag er elopvarmet. Tilbygningen vil gøre det muligt at etablere et
fyrrum i tilknytning til eksisterende skorsten ligesom det vil blive muligt at etablere
opbevaringsplads for træpiller .

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse til
opsætning af solfangere som ansøgt. Imidlertid må fredningsnævnet meddele afslag til
det ansøgte tilbygningsprojekt, når navnlig henses til, at det samlede bygningsareal ved
en gennemførelse af projektet væsentligt vil overstige deklarationens rammer for
bebyggelse. Det bemærkes herved, at fredningsnævnet i 1980 har meddelt tilladelse til
opførelse af en tilbygning på nordgavlen indeholdende blandt andet bryggers, hvilket
rum normalt kan forudsættes anvendt som fyrrum.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

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. En tilladelse må ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen til opsætning af solfangere
ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.



Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre
myndigheder til opsætning af solfangerne.

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

F. Schønnemann
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