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KORTBLAD NR. 1: 20000

MATR.NR.:

AREAL

16a (og p=celler l:eraf)SOGN:
16b og 103t,
5.2 ha.

Rutsker

EJER: Privat

FREDET Deklcration, lyst 3.9.1969

• •FORMAL: Bebyggelsesregulering cg rekreativ fredning.

•

I N D H O L D Et n-nIere bestemt areal udl"'5ges til henholdsvis helårs-boliger og sOIDQerooliger.
Besterr~elser angående udparcellering oS bebyggelse i hen-
holdsvis helårso~rådet og sommerhusorerådet •.
Et ~ere bestemt areal bevares, således at cndringer m.v.
i den bestående tilsta~dforbyåes.
Få ~~ealeter der f~rdsels-og opholdsret for fremtidigeejer af parcellerne.
Beste~~elsereng. opførelse af bygninger til udbygning af

PÅ TALERET ;ti: vandv=k .
Frednings~vnet, frednir~splanudvalget, Easle ko~~une,
Eornholæs a~tsråd cg ejeren af 16 a.

REG. NR.: 140-04-21
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Akt: Skab nr.
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])eklaration

Undertegnede, :Poul,Kqfoed, )som ej er af ma:trwnr. 1~ E; ..m. fl,., Rutske::
sogn, pålægger ~erv~d for mig} og eft~rfølg:nde,~Jere.den,del af mln
forannævnte ejendom, som på vedhæftede deklaratlonskort er begrænset
med 'rød linie følgende servitutter: . . :.., ; .I

1•.Der.udlmgges areal til veje,og stier som vist på deklarationskor-
tet efterhånden som tilgrænsende parceller frastykkes. Det skal

" vær~ offentligheden tilladt· frit,at færdes' til fods eller på cy-
, 'kel ad de udlagte veje og stier.

Anlægget og vedligeholdelsen af'den'2'm brede'stl langs skellet
mod matr.nr. 16 m'og 103;'E::[, Rutsker!sogn, er'ejeren'uvedkommen-
de, men kan ske på Eutsker kommunes foranledning og bekostning.

, • I • •

2. I overensstemmelse med·den·af Rutsker kommune ~darbejdede byplan-
skitse, udlægges,der byggeområder for henholdsvis helårsboliger
og sommerboliger, som vist på vedhæ.ftede deklarationskort, marke-
ret med henholdsvis "A" og "B". Der er på deklarationskortet vist
forslag til'parcelde~i~gen. :'..

3. Udparcellering og bebyggelse i byggeområde "..A" skal .finde sted i
over~nsst emmE;llse..med. ~~lgen~e bestemmelser:. .
a. Parceller skal udstykkes med mindstestørrelse'n 800 m2 nettoareal.
b. På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt

beboelse.
c. Grundene skal forsynes med vandværksvand og spildevand skalafledes til kloak. '" .'" . ' ..',
d. Tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl eller

sorte eller røde' eterni tplader' ai' 'størrelsen 'C~l..' 30 "x 50 cm •
.'e...Y~re bygningssider skal f:r~mtr~de i farver dannet af jordfar-
, ""verne (oklu:\r;'terra -de sienna, umbra, engelsrødt , i taliensk-

rødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers
blanding. ~il døre vinduesrammer og lignende mindre bygnings-dele er også andre farver tilladt. .- .

f. Be?yggelsen skal holdes mindst 5 m'fra tilstødende vej eller
stl f.s.v. en mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreg-
lementets bestemmelser om.garager, skure, udhuse og lignendemindre bygninger.
D~r pålægges fri oversigt ved de på vedhæftede kort viste vej-
~Jørner efter afstandene henholdsvis 15 m og 60 m målt langs
fr~mtidige vejsider, jfr. ministeriet for Offentlige arbejders
veJr~gler, således at der hverken varigt eller midlertidigt
anbrlnges genstande eller forefindes be~oksning af større .høj-
d~ end 0.75 m over en flade gennem de tllstødende vejbanersnl,veau.-

4. Udparcellering og bebyggelse i byggeområde "B" skal finde sted i
~verensstemmelse med følgende bestemmelser:
a. Parceller skal udstykkes med mindstegrundstørrelsen 1200 m2

~ettoareal og skal kunne rumme et kvadrat med sidelinie 20 m.
~ n .:.'1 . ~:; .... ('\ ....'" I _..
, " ,\, . ..,I. ,S:" ') r) /I e ,.,- I ~
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b. På grundene må kun opføres bebyggelse, der alene anvendes til
beboelse (natophold) i tidsrummet 1.april til 30.september og
'uden for dette tidsrum, kortvar'ige ferieophold, weekends og
lignende.

c. På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt
beboelse.

2d. Intet sommerhus må onføres med over 90 m bebygget areal. Her- 2
udover må på hver grund kun opføres et udhus med ikke over 30 m
bebygget areal.

e. Bygninger skal holdes mindst 5 m fra tilstødende vej, sti og
naboskel f.s.v. en mindre afstand ikke er tilladt ved bygnings-
reglementets bestemmelser om garager, skure, udhuse og lignen-
de mindre bygninger. '
Der pålægges fri oversigt ved de på vedhæftede kort viste'vej-
~jørner efter afstandene 15 m målt langs fremtidige vejsider,
jfr. ministeriet for offentlige arbejders vejregIer, således
at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande
eller forefindes bevoksning af større højde end 0.75 m over
en flade genne~ de tilstødende vejbaners niveau.
De dele som på vedhæftede deklarationskort er fremhævet med
grøn farve må ingensinde bebygges, beplantes med vækster hø-
jere end 1 m eller iøvrigt anvendes på en sådan måde, som er
til gene for den frie udsigt uannet bestemmelserne i bygge-
lovgivningen.

f. Bygninger må ikke opføres med.mere end 1 etage med udnyttet
tagetage uden kviste og lienende 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 skal være mellem 300 og 55 • Tagryg-
ningen skal have hovedretningen ca. vest-øst.

g. Grundene skal forsynes med vandværksvand og spildevand skal
afledes til kloak.

h. Tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl eller
sorte eller røde eternitplader af størrelsen ca. 60 X100 cm.

i. Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jord-
farverne (okker, terra de sienna, umbra, engelsrødt, itali-
enskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte
farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mind-
re bygningsdele er også andre farver tilladt~

k. Telefon- og elmaster må ikke etableres på grund- og veja-
realerne i området.

l. Grundene kræves ikke hegnet. Levende hegn med'største højde
1 m tillades ,anbragt i skel. Egne hegn uden for grønt områ-
de, (punkt e) må ikke have en højde over 1 m + tillæg 0,5 x
afstanden fra skel, dog højst'i alt 1,80 m.

m. Tegninger og placering af bebyggelse i byggeområde "B" skal
godkendes af naturfredningsnævnet 'inden bebyggelse ti~der
sted.

J. Den del, der på vedhæftede deklarationskort er betegnet med "CII
bevares ,således, at ændringer i den bestående tilstand, bebyg-.

gel se hvortil medregnes skure, lysthuse og lignende, etable-
ring ~f master af enhver art, deling af.areal~t ved ud~tykning,
erhvervsmæssig udnyttelse og terrænændrlnger lkke må flnde sted.
og sålede's,at det'skal værl:.-.-~,[.'-"_~ijidige.ejere af parc(:·:r..;,.J....' af matr.
nr. 16a, 16 b og 103 t tilladt frit at færdes til fod~ o~ opho~de
sig på arealet. Det skal være tilladt at udtynde bevoksnlngen 1 den
udstrækning det måtte blive nød-

"
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• hihder for, at der ved udbygning af A/S Vang vandværk på arealet mærket "C"

. Pd~øreds,de vendigt af hensyn til den rekre'ati've benyttelse af arealet.nø ven 1ge

. bygninger. Anvendelse af transistorradioer og lignende støjende instrumenter,
Tegninger camping, teltslagning og bål tænding på arealet mrk. "CJ':':" forbydes.
o? Pla~eb Foranstående bestemmelser skal ikke være til hinder for arealets
~lng ~I e udnyttelse som kreaturgræsning, undtagen f~r tyre, og for dets
cy~ge sen hegning til dette formål. Adgangen _ til arealet _
kka~ gOdt må i så fald sikres af den, der benytter græsningsretten ved etab-
fende~ a lering af mindst 4 overgange (stenter), anbragt på passende ste- )

re nltngfs-~er ved kreaturhegningen. Bestemmelserne skal ej heller være til xnævne or- - ..
inden be- Det skal være ejeren tilladt at bortvise folk, der ved upassenae
byggelse eller støjende adfærd er til gene for ejeren eller andre.
finder Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m.v.
sted. i det til enhver tid gældende bygningsreglement og lovgivningen i

det hele taget skal r~spekteres uanset forannævnte bestemmelser.
Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 16 a, 16 b og 103 t,
Rutsker sogn. - - -

'

Påtaleret: Efjerednakf ~j~llergdårbd,s~længe lllandbrfugsldri~'b~'finbderstedra e e SlSLeren e ygnlnger e er ra anr;--rugs ygnin-
ger, der afløser disse,
naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådkreds,
fredningsplanudvalget for Bornholms amt
og Rutsker sogneråd. samt Bornholms amtsråd.

den •.-:&.:-. p~::.!.9.~?:.Rutsker,

Som ejer af matr.nr. 16~, 16 ~ og 103 ~:

......:(f}#:~~ o~~ ..
Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

Navn: ••~~u~ • ~~:-;r.. . . . Navn: ..•1'1··((4 ...It(l[fr{i:t. ..
Stilling· lt?u,-c'-";-r:~t:/,4r St '1'1" A:-ø.-zt"!f~• • • • •• ••••.••••• l lllp.:·. • •• I...... ., .
Bopæl: .<-,1'(~a;-:-(4!;/,;,,/:.~,(~~/'r;4 Bopæl: .of-{f?'f.~!klf(. r.tL~uu
Godkendes på vilkår, at der sikres vejadgang~~er matr.nr. 16 a for
et på matr.:ru:.)4 .9.' smst. ~ i h.t. nævnskendelse udlagt byggeområ-

jAfth.llnltlgsI'H;;.:l\J~0\J de, i tilfælde af dettes udbygning.
for

Bornholms amtsråds~rGj.o d en 16. maj 1969

('-:-r7f-r----_7-/f~rvvt/A.., c1
]'.Asmund.
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05071. 00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05071.00

Dispensationer i perioden: 02-06-1989 - 04-05-2006



Fredningsnævnet
for

a Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A. 3700 Rønne. tit. 10319501 45 "

•

•

Modtaget r
SkOv. og Naturstyrelsen

O 6 JUNI 1989
REG. NR. O SO?1.6tJ6

Sag nr. 52/ l 989 •

Den
- 2 JUNI 1989

Leif Bertelsen
Fuglegårdsvej 40 8
2820 Gentofte.

GENPART tlf, S k o v - o g N a t u r s t y r e l s e n
til underrotning,

D. h. t. Døre. akr. af
J. nr.
+ bilag •

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 16 an Rutsker, beliggende Fuglebakken 24, Vang,

2at opføre et 6 m stort haveskur med ydervægge af trykimprægnere-
de blokhusbrædder og sadeltag med hældning mellem 25-300 beklædt
med tagpap. Haveskuret agtes placeret i ejendommens nordskel med
tagrygning i retning nord-syd.

Det fremgår af sagen, at den pågældende del af ejendommen er be-
liggende inden for en afstand af 300 m fra skov samt omfattet af
en den 3. september 1969 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.
a. er bestemt, at taghældning skal være mellem 30-550, at tagryg-
ning skal have hovedretnin~ vest-øst, at tagd~kning skal være af
brændte tegl eller eternitplader, 60 x 100 cm, i rød eller sort
farve, at ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af
jordfarverne, eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blan-
ding, og at afstand til skel skal være 2,5 ro, jfr. bygningsregle-
mentets bestemmelser for garager, udhuse o.l.

1 medfør af naturfredningslovens § 34 og § 47, og idet nævnet
finder, at ydervæggenes farve opfylder de hensyn, der har været

~ ~ ~~afgørende for deklarationens bestemmelser herom, meddeler nævnet
:::I en o .::~ z ~ ~ herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i over-

~ ...... O e.
~~ ~.ensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår,

~Zlt~g~~'at bestemmelsen om skel afstand overholdes. Ved dispensationen er, ~
~;[ taget hensyn til skurets ri§nge størrelse.

I' Efter naturfredningslovens 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt4t den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 og § 58 indbringes

Foto venter



__ for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Hasle kommune samt nedennævnte skovejere.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før
udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ik-
ke udnyttes, medmindre den opretholdes af Over fredningsnævnet.

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 amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle
kommune samt til Bent og Ase Larsen, Kristian og Susanne Schmidt,
Vibeke Schmidt og Per Michael Jensen som ejere af en del af den
tilgrænsende skov.

Gunnar Clausen
fg.



·tf

/
./

I

...

.- --I
.. .
i .~..I I16/

--- _.-

.... ~
-I...

"!'i.1... ~ .



Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Ronne
Damgade 4 A, 3700 Ronne

TIt. 56950145 . Fax. 56950245 Den 2 2 AUG. 199i
J.nr. 22/1997

Bjarne Vesterdahl
Nyker 8trandvej
3700 Rønne.

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

og Naturstyrelsen

501\.00.

REG. NR.

.. Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 16-ai Rutsker, beliggende Fuglebakken 28, Vang,
at opføre en 35 m2 stor tilbygning til de't e~sisterende 54 m2

store sommerhus. Projektet er nærmere beskrevee i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, ae ejendommen er omfa~~et af en de~ 3. sep-
tember 1969 tinglyst fredningsdeklaration, der bl. a. indeholder
bestemmelser om bygningers placering, størrelse og farver samt
beseemmeise om, at tegninger og placering a: DeDygg~lse skal god-
kendes af fredningsnævnet, inden bebyggelse :i~der sted.

I medfør af lov om naturbeskvttelse § 50 sc~. l meddeler nævnet
ttherved tilladelse til udføre;se af det fore~agce projekt i over-

ensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Sfter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bor~:alder ~illadelsen,
såfremt den ikke er udr.vceet inden 3 år fra der.s meddelelse.

Afgørelsen kan efc~r lev om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævne':. af offentlige myr.c.:..g::'eder,Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i a:gørelsen.

e l . d . k . f l' tl'l f d' """\.K_age ln glves s-rl t 19t re nlngsnæv~e:, ~amgaae 4 A, 3700
MiljØ- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996· /-L /0_000 Ir Bil.
Akt. nr. / (,



Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag I afgørelsen er meddel t. En
I

~illadelse må ikke udnyttes før udløbet af ~lagefristen. Er.klage
I

~ndgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre ~aturklagenæv-
net bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder cil udførelsen af pro:ektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Nacurstyrelsen,
30rnholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Hasle kommune.

"
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Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Rønne
TIt. 56950145· Fax. 56950245 REb. N It S01-\ .00 Den - 7 APR. 1998

J.nr.9/1998
Werner Pass
Sandmarksvej 15
3700 Rønne.

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

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 16-bm Rutsker, beliggende Ved Brønden 24, Vang,
at opføre et 90 m2 stort fritidshus sammenbygget med en 18 m2

.. stor carport og et redskabsrum på 6 m2. Projektet er nærmere be-
skrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

2Det fremgår af sagen, at ejendommen, der er 1415 m stor, ligger
i et sommerhusområde i den østlige del af Vang og er ubebygget.

..

Ejendommen er omfattet af en deklaration af 3. september 1969.
Ifølge deklarationen må der kun opføres en beboelse med et bebyg-
get areal på ikke over 90 m2 og et udhus på ikke over 25 m2. Byg-
ninger skal holdes 5 m fra tilstødende vej, sti og naboskel for
såvidt en mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreglementets
bestemmelser om garage, skure og udhuse og lignende mindre udbyg-
ninger. Deklarationen indeholder desuden nærmere bestemmelser for
bebyggelsen, herunder om højde, taghældning og retning, tagdæk-
ning og farver på ydre bygningssider. Fredningsnævnet skal god-
kende tegninger og placering af bebyggelsen.

I henhold til bygningsreglementet må garager, carporte, udhuse,
drivhuse og overdækkede terrasser i sommerhusområder ikke opføres
nærmere skel mod nabo eller sti end 2,5 m.

I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af pkt. 4 litra
m i den på ejendommen lyste deklaration tilladelse til at opføre
det ansøgte sommerhus i overensstemmelse med tegningerne og be-
skrivelsen. Tilladelsen er dog betinget af, at deklarationens be-
stemmelser om højde, taghældning og retning, tagdækning og farver



på ydre bygningssider overholdes. Endvidere er tilladelsen betin-
get af, at sommerhuset placeres således på grunden, at dette på
intet sted får en afstand til skel mod nabo eller sti på under
2,5 m.

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 meddel t. En
tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenæv-
net 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.
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Bornholms Amt Fredningskreds Damgade 4 A
3700 Rønne

Fax 5695 0245
Giro 8-085-110

GENPART til, Fredningsregisteret •
til underretning,Skov- og Naturstyrelsen Abent 9.00 - 15.00
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

SI< MOdtaget i
01/- 011 j Jalurstyre/sen

S·JUU 1998
tlf. 56 95 01 45FREDNINGSNÆVNET

•
Peter Bøge Nielsen
Ndr. Strandvej 115
3150 Hellebæk

REG. NR. 50l \.00

Den 3. juli 1998
J.nr. 25-1998

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 16-
bd Rutsker , beliggende Ved Brønden 7. Vang, at opføre et 58 m2 stort sommerhus med
udnyttet tagetage. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er 1383 m2 stor og ubebygget.

Ejendommen er omfattet af en deklaration lyst den 3. september 1969. Deklarationen
indeholder bl.a. nærmere bestemmelser for bebyggelsen, herunder om højde, taghæld-
ning, tagdækning samt materialer og farvevalg. Fredningsnævnet skal godkende tegnin-
ger og placering af bebyggelsen, matenalevalg og farve.

Det fremgår af projektet, at sommerhuset ønskes pålagt betontagsten, uanset det i dekla-
rationen er fastsat, at tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl eller sorte
eller røde eternitplader af størrelsen 60 x 100 cm.

Imidlertid har De ved telefaxskrivelse af 18. juni 1998 samt senere telefonisk henven-
delse til fredningsnævnet meddelt, at ta:;dækningen vil blive af tegl som fastsat i dekla-
rationen, således at en dispensation fra deklarationen vedrørende tagbelægningen vil
være ufornøden.

Bornholms Amt har meddelt tilladelse til det ansøgte i henhold til naturbeskyttelseslo-
vens skovbyggeliniebestemmelser .

I den anledning meddeler nævnet i medfør af pkt. 2 m i den på ejendommen lyste de-
klaration tilladelse til at opføre det ansk1gte sommerhus i overensstemmelse med tegnin-
gerne og beskrivelsen, forudsat at deklarationens bestemmelser om bebyggelsens place-
ring, højde, taghældning, tagdækning, materialevalg og farver overholdes.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder til udførelsen af projektet.

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

~~---= ~ >
/' / F. Schønnemannc;::Jc/ /CJ c'}r:- / Å; /~ 6
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FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds
«:'k MOdtaget R
<g Ov- og N u

. aturstyrei,
'1'" sa/i!]
tf ,~ PUW, i99g

Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 22/11-99
J.nr. 06.11.01.01-99.048.00012

REG. NR. 50"1\. GO

Vedlagt fremsendes genpart af fredningsnævnets afgørelse af 22. november 1999
vedrørende opførelse af en 33,2 m2 stor tilbygning samt etablering af 36 90 m2 på
matr. nr. 16-al Rutsker .

~d
sekretær



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Grundejerforeningen
Fuglebakken
v/kasserer Celia Lind
Løkkegade 11
3790 Hasle

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 22/11-99
J.nr. 06.11.01.01-99.048.00010

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på grundejerforenin~ens ejendom
matI. nr. 16-al Rutsker, beliggende Fuglebakken 20, at opføre en 33,2 m stor tilbyg-
ning samt etablere et 90 m2 stort solfangeranlæg på en sydvendt tagflade. Projektet er
nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 3. september 1969 tinglyst
fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt:

d. Intet sommerhus må opføres med over 90 m2 bebygget areal. Herudover må på hver grund kun
opføres et udhus med ikke over 30m2 bebyget areal.

e. Bygninger skal holdes mindst Sm fra tilstødende vej, sti og naboskel f.sv. en mindre
afstand ikke er tilladt ved bygningsreglementets bstemmelser om garager, skure, udhuse
og lignende mindre bygninger.

f. Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage uden kviste og
lignende...

g. Tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl eller sorte eller røde etemitplader
af størrelsen 60xlO0 cm.

h. Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne .....

m. Tegninger og placering af bebyggelse skal godkendes af naturfredningsnævnet inden
bebyggelse finder sted.

Idet projektet vedrører grundejerforeningens fælleshus og har betydning for grundejernes
heri udførte fællesaktiviteter , og da den for solfangeranlægget nødvendige udvidelse af
tag fladen i det væsentligste vil blive skjult af eksisterende skelbevoksning, meddeler
fredningsnævnet undtagelsesvis dispensation fra fredningsdeklarationens pkt.erne 4 d, e
og g i medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 til udførelse af det forelagte projekt
i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse,

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af 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 ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder og påtaleberettigede til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, Hasle kommune og Niels Erik Ebbesen.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds

REG.Nl 5071. 00
Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Hasle Kommune
Toftelunden l
3790 Hasle

W'\odtaget ~\Ire\sen
\\iatlJfSI \f .J Åbent kl. 9.00 - 15.00

SKO\}- 09
~ ~ lU~i 1~\)fi1

Den 16/06-00
J.nr. 06.11.01.01-00.018.00005

•
Overfor fredningsnævnet har kommunen ansøgt om tilladelse til opstilling af en miljøsta-
tion ved busvendepladsen ovenfor Vang, ligesom kommunen har ansøgt om lovliggøren-
de tilladelse til bibeholdelse af nævnte busvendeplads .

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af en tinglyst udstykningsdeklaration af 3.
september 1969, hvoraf fremgår, at området er udlagt til helårsbebyggelse. Kommunen
ses ikke tidligere at have ansøgt om eller have fået meddelt tilladelse til etablering af
busvendepladsen.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 14. juni 2000. Kommunen var ikke
mødt, uagtet kommunen havde fået indkaldelse til mødet ved fredningsnævnets skrivelse
af 18. maj 2000.

•

Da kommunen ikke gav møde ved besigtigelsen og ej heller sås at have afmærket i terræ-
net, hvor miljøstationen ønskes placeret, kan fredningsnævnet ikke på det foreliggende
grundlag meddele tilladelse til projektet. Det bemærkes herved, at det ikke ud fra det
fremsendte kortmateriale med nøjagtighed kan konstateres, hvor miljøstationen ønskes
placeret i forhold til busvendepladsen, herunder om miljøstationen overhovedet ønskes
placeret ved busvendepladsen eller på den modsatte side af vejen, hvor der allerede sås
opsat affaldscontainere. Forinden nævnet træffer afgørelse om miljøstationens placering,
bør kommunen til fredningsnævnet fremsende præciserende kortmateriale med
miljøstationens påtænkte placering indtegnet .

For såvidt angår den etablerede vendeplads meddeler fredningsnævnet lovliggørende til-
ladelse efter deklaration tinglyst 3. september 1969 til bibeholdelse af busvendepladsen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af 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 ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder til udførelsen af projektet.

C: d lGt q b - \ ~ II Ib- OOD I

(Uct C~.



Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt og Dan-
marks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann
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FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds REG.Nl507t.QO
Damgade 4a
3700 Rønne
56950245•

Hasle Kommune
Toftelunden l
3790 Hasle

Åbent kJ. 9.00 - 15.00

Den 18/07-00
J.nr. 06.11.01.01-00.018.00011

Overfor fredningsnævnet har kommunen ansøgt om tilladelse til opstilling af en
miljøstation ved busvendepladsen ovenfor Vang. Miljøstationens udformning og
placering er nærmere skitseret i det for fredningsnævnet forelagte materiale. Senest har
kommunen ved skrivelse af 4. juli 2000 oplyst, at miljøstationen ønskes placeret i
busvendepladsens indre rabatcirkel.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af en tinglyst udstykningsdeklaration af 3.
september 1969, hvoraf fremgår, at området er udlagt til helårsbebyggelse.
Fredningsnævnet har den 16. juni 2000 meddelt lovliggørende tilladelse til bibeholdelse
af busvendepladsen.

I medfør af den på ejendommen tinglyste deklaration meddeler nævnet herved tilladelse
til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og
beskrivelse.

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 indbringes for
Naturklagenævnet af 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 ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann
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FREDNINGSNÆVNET Tlf. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245•

Bettina Sjøstrøm
Chamotte vej 1
Muleby
3700 Rønne

REG. NI. 50 71. (JO
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53 Modtaget i
2100 København ø Skov- og Naturstyrelsen

t 6 OKT. 2000

MPSI0032/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-2

Den 13/10-2000

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tiladelse til på ejendommen matr.nr. l6-av
Rutsker beliggende Ved Brønden 3, Vang, at opføre et 78 m2 stort sommerhus med 10
m2 overdækket terrasse .. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte ma-
teriale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 3. september 1969 tinglyst
fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt, at
- intet sommerhus må opføres med over 90 m2 bebygget areal,
- der skal være et 25 m ubebygget bælte mod Ved Brønden,
- bygninger må ikke gives en højde over 2,8 Ih fra terræn til den linie, hvor ydervæg og

tagflade mødes,
- taghældning skal være mellem 30 og 55 grader,
- tagdækning skal være brændte røde eller sorte tegl,
- ydre bygningssider skal fremstå murede eller med træbeklædning inaturfarver , og at
- fredningsnævnet skal godkende bygningstegninger .

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation fra
den på ejendommen lyste deklaration til anvendelse af betontagsten. Når imidlertid henses
til deklarationens nøje bestemmelser om byggeri i området, herunder bestemmelser om
bygningshøjde og taghældning, og når samtidig henses til følgevirkningerne for fremti-
dige byggeprojekter i området, finder fredningsnævnet at måtte afslå at måtte meddele
dispensation til en taghældning på under 30° samt en byggehøjde på over 2,8 m fra ter-
ræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen .
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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.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder til udførelsen af projektet.

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

F. Schønnemann

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



FREDNINGSNÆVNET
REG.ND bo71.oo

-'If. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen

22 NOV. 2000

Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Bettina Sjøstrøm
Chamottevej l
Muleby
3700 Rønne

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

HERlO020/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2000-15

Den 20/11-2000

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tiladelse til på ejendommen matr.nr. 16-av,
Rutsker beliggende Ved Brønden 3, Vang pr. Rutsker at opføre et sommerhus, således at
taget over en ca. 6m2 stor sidebygning udføres med en hældning på 20 grader. Projektet
er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 3. september 1969 tinglyst
fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt, at
- taghældning skal være mellem 30 og 55 grader,
- fredningsnævnet skal godkende bygningstegninger .

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet på vilkår at fredningsdeklarationens øvrige bestemmelser, herunder
bestemmelser om farve- og materialevalg, iagttages.

• Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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.

e

\
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder til ud,førelsen af projektet.
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Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, EBK-Huse og Hasle Kommune.

~$,~§#&
F. Schønnemann

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

,



REG.NR. SOrt. 00
I

~(
FREDNINGSNÆVNET T~f. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245•

Randi og Palle Holdt
Toftevej 21
2720 Vanløse

l\IfOlyr/lGEYi'
S!tO'\l' (l~~ ha\.urDtyrelflar~

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPSI0256/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-26

Den 16. februar 2001

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. l6-bh
Rutsker, beliggende Borregærdet 1, Vang, at opføre et ca. 70 m2 stort sommerhus og en
8 m2 stor overdækket terrasse med tagbeklædning af skiferfarvede betontagsten. Projektet
er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 3. september 1969 tinglyst
fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt, at
"d.Intet sommerhus må opføres med over 90 m2 bebygget areal. Herudover må der på hver grund kun op-
føres et udhus med ikke over 25 m2 bebygget areal..

h. tagdækning skal være afbrændte røde eller sorte tegl eller sorte eller røde etemitplader ...

m. Tegninger og placering af bebyggelse samt materialevalg og farve skal, forinden bebyggelse finder sted,
godkendes af naturfredningsnævnet og undertegnede Grethe Lindblad ... "

•
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation fra
deklarationens bestemmelse om tagdækning til oplægning af røde betontagsten. Fred-
ningsnævnet har herved lagt vægt på, at røde betontagsten udseendemæssigt har en lighed
med det i fredningsdeklarationen forudsatte tagmateriale. Fredningsnævnet kan iøvrigt
godkende projektet.

N ævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger 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.
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Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, Hasle kommune, Grethe Lindblad og EBK Huse A/S.
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Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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Lone Jensen
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3700 Rønne

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS10262/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2001-3

Den 16/2-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 16-bi
Rutsker, beliggende Borregærdet 3, at jopføre et 89,5 m2 stort fritidshus. Projektet er
nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale, hvoraf blandt andet fremgår, at
der ønskes oplagt røde betontagsten.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 3. september 1969 tinglyst
fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt, at
"d.Intet sommerhus må opføres med over 90 m2 bebygget areal. Herudover må der på hver grund kun op-
føres et udhus med ikke over 25 m2 bebygget areal ..

h. tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl eller sorte eller røde etemitplader ...

m. Tegninger og placering af bebyggelse samt materialevalg og farve skal, forinden bebyggelse finder sted,
godkendes af naturfredningsnævnet og undertegnede Grethe Lindblad ... "

•
I medfør af § 50. stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation fra
deklarationens bestemmelse om tagdækning til oplægning af røde betontagsten. Fred-
ningsnævnet har herved lagt vægt på, at røde betontagsten udseendemæssigt har en lighed
med det i fredningsdeklarationen forudsatte tagmateriale. Fredningsnævnet kan iøvrigt
godkende projektet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger 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.
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Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, Hasle kommune, Grethe Lindblad og EBK Huse A/S.

~/-: F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering .
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Niels-Jørn Kofoed
Nørre Krak 2
3790 Hasle
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for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

MPS ll231/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-36.8
Deres j.nr.

18. november 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 16-bc Rutsker, beliggende Ved Brønden 6, Vang, at udføre om-
og tilbygninger. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 3. september
1969 tinglyst, der fastsætter blandt andet:

Intet sornrnerhus må opføres med over 90 m2 bebygget areal. Herudover må der på hver
grund kun opføres et udhus med ikke over 25m2 bebygget areal.

at tegninger og placering af bebyggelse samt materialevalg og farve skal, forinden bebyg-
gelse finder sted, godkendes af naturfredningsnævnet. ..
"

• I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til det ansøgte om- og tilbygningsprojekt på vilkår, at den samlede
bebyggelse med tagudhæng og overdækninger ikke overstiger 115 m2, og at
de uoverdækkede terrasse- og rampearealer, hvoraf flere er beliggende 30
cm over oprindeligt terræn før opfyld, bortfjernes.

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
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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 Grethe Lindblad .

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

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


NATUR OG MIUØ

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

Modtaget

8. august 2005
Retten; Rznr:(.

• Opførelse af tilbygning, Ved Brønden 6, Rutsker

Regionskommunens Plan & Byg har/or Niels-Jørn Kofoed, Hasle, søgt om
Fredningsnævnets tilladelse efter en fredningsdek1aration, tinglyst 3.9.1969, til
at opføre en tilbygning med overdækket terrasse til et sommerhus på oven-
nævnte ejendom, matr.nr. 16bc, Rutsker.

Ejendommen er 1281 m2 stor og ligger i sommerhusområde øst for Vang.
Ifølge BBR er der et bebygget areal på 83 m2, heraf udgør boligareal 72 m2,

mens 2 udhuse udgør 11 m2•

•
Der agtes opført en 15 m2 stor tilbygning med træbeklædte ydervægge og
sadeltag med tagsten som eksisterende hus. Ved tilbygningens vestgavl agtes
opført en 11 m2 stor overdækket terrasse .
Herefter udgør boligarealet 87 m2, udhuse 11 m2 og overdækkede terrasser
23 m2, i alt 121 m2•~

Fredningsdeklarationen bestemmer bl.a.,
• at der må opføres et sommerhus på max. 90 m2 og et udhus på max. 25 m2,

• at tagdækrung skal være af brændte røde eller sorte tegl eller sorte eller røde etemitpla-
der af størrelsen ca. 60 x 100 cm,

• at ydre bygnings sider skal fremtræde med murede facader og ihvid eller lysegrå farve,
og/ eller med træbelclædning i 'latl.lrfarve, imprægnerede eller bejdsede, og

• at tegninger og placering af bebyggelse samt materialevalg og farve skal, forinden be-
byggelse fUlder sted, godkendes af Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har den 14.4.1986 meddelt tilladelse til opførelse af som-
merhuset med tagdækning af sorte betontagsten (Sag.nr. 30/1986).

ekovløkken 4
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Der ses ikke tidligere at være behandlet sager i området, hvor det samlede
areal afbeboe1se, udhuse og overdækkede terrasser overstiger 115 m2, som er
dekiarationens max. areal på sommerhus og udhus. Regionsrådet skal anmo-
de Fredningsnævnet vurdere projektet med henblik på den fremtidige sags-
behandling i området.

Der vedlægges et oversigtskort og kopi af sagens dokumenter.

Med venlig hilsen

S~~~cL
Gerda Kofod

Direkte tlf.: 5692 2053

E-mail: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag:

Oversigtskort

Kopi af sagens dokumenter
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 FCøbenhavn0

Modtaqet i
Skov- og Naturstyrelsen

-8 MAJ 2006

Hovedmodtager
Jørgen og Annegrethe
Møller
Tvedvej 3
4682 Tureby

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

MPSl1323/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2006-16.7
Deres j.nr.

• 4. maj 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 16-bi Rutsker, beliggende Borregærdet3, Vang, at opføre en car-
port med redskabsskur. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 3. september
1969 tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

d. Intet sommerhus må opføres med over 90 m2 bebygget areal. Herudover må på hver
grund kun opføres et udhus med ikke over 25m2 bebygget areal.
e. Bygningerebyggeisen skal holdes mindst 5 m fra tilstødende vej eller sti, f.s.v. en
mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreglementets bestemmelser om garager, skure,
udhuse og lignende mindre bygninger

• h.Tagdækning skal være af brændte røde eller sorte tegl eller sorte eller røde elernilplauer
af størrelse ca. 60 x 100 cm .
i. Ydre bygningssider skal fremtræde med murede facader og i hvid eller lysegrå frave,
og/eller med træbeklædning i naturfarve, imprægnerede eller bejsede.

m. Tegninger og placering af bebyggelse samt materialevalg og farve skal, forinden be-
byggelse finder sted, godkendes af naturfredningsnævnet og undertegnede Grethe Lind-
blad .... "

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 2. maj 2006.

Det fremgår af ansøgningen, at carporten og redskabsskuret, som ønskes
opført, vil blive belagt med tagbeklædning svarende til den eksisterende
bebyggelse. Det fremgår endvidere af sagen, at fredningsnævnet den 16.
februar 2001 har meddelt dispensation fra fredningsdeklarationen til oplæg-
ning af røde betontagsten på et nyopført sommerhus på ejendommen. Un-
der besigtigelsen kunne det imidlertid konstateres, at den eksisterende be-
byggelse er belagt med et rødt tegltag, som foreskrevet i fredningsdeklara-
tionen, hvorfor fredningsnævnets dispensation fra 2001 ikke er udnyttet.
Fredningsnævnetligger herefter til grund, at det ansøgte projekt ønskes be-
lagt med et rødt tegltag, som forudsat i deklarationen. Således som sagen
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herefter er forelagt fredningsnævnet, vil nævnet alene skulle tage stilling
til, om projektet kan godkendes, jfr. fredningsdeklarationens pkt. m.

Fredningsnævnet godkender herved projektet, jfr. fredningsdeklarationens
pkt. m. på vilkår, at projektet placeres så tætpå transformerstationen som
muligt i forhold til bygningsreglementets bestemmelser.

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, herunder påtaleberettigede, 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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NATUR OG MIUO

fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

6. april 2006

• Opførelse af carport/ redskabsskur, Borregærclet 3, Vang

Regionskommunens Plan & Byg har for Jørgen Møller, Tureby, søgt om
Fredningsnævnets tilladelse efter deklaration tinglyst 3.9.1969 til at opføre
carport/redskabsskur på ovennævnte ejendom matr.nr. 16bi, Rutsker.

Ejendommen, der er 1200 m2 stor, ligger i sommerhusområde ost for Vang
og er bebygget med et sommerhus.

Der agtes opført en carport/redskabsskur på 2-1-,7m2 inkl. tagudhæng, med
yclervægge af lærk på klmk og røde betontagsten som på sommerhuset. Byg-
ningen opføres 4 m fra skel mod Borregærclet.

•
Fredningsdeklarationen bestemmer bl.a.:
.-\t der på hver grund må opfvlres et sommerhus på max 90 m' bebygget areal og et udhu,
på max, 25 m' bebygget areal.

,-\t bygrunger skal holdes nundst 5 m fra tilstodende vej, St1 og naboskel, f s v en nundre
,lf,tand ikke er tilladt ved bygrungsreglemen tets bestemmeber om garager, sku re, udhu,e og
iJgnende mll1dre byg runger,

.\t tagdækrung ;kal være af brændte rode eller wrte tegl eiler sorte eller rode etenlltplader af
-;torre!se ca 60 x 100 cm.

.-\t tei-,'1llngero g placeflng af bebygge! '>esamt matemtlevalg og farve skal, f()[l11denbebyggebe
finder ,ted, godkendes af Fred rungsnævnet.

I henhold til bygningsreglementet må garager og ltgnende opføres 2,5 m fra
skel.

H8(jnlngsnæl~el:
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Frednmgsnævnet har 16.2.2001 meddelt dispensation til tagdækrung med
røde beton tagsten på sommerhuset, idet røde beton tagsten udseendernæssigt
har lighed med det 1 deklarationen forudsatte tagmateriale.

Regionskommunen kan anbefale Fredningsnævnet at meddele dispensation
til opførelse af carport/redskabsskur med tag af rode betontagsten som an-
sagt. Deklarationens ovrige bestemmelser ses at være overholdt.

Der vedlæ&~esoversigtskort og kopi af sagens dokumenter.

Med venlig hilsen

6~~L
Direkte tlf.: SG92 2053

E-mai!: Gen.b Kofod@brk dk

Bilag
Overslgt,kort

KopI af sagens dokumenter
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Bornholm Regionskommune
Plan & Byg
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge

Vestervang, den 29. marts 2006

D2. 3 o,O C? P'f9---tR~(Q.,"1
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Att.: Poul Erik Nielsen

Opførelse af Carport/redskabsskur, Borregærdet 3, matr. nr. 16 bi Rutsker, ejd.nr. 091056,
bygning nr. 002, vejkode 0405. Anne Grethe og Jørgen Møller, Tvedvej 3, 4682 Tureby.

Under henvisning til jeres brev af 22. marts 2006 og efterfølgende telefonsamtaler har vi besluttet at
ændre ansøgningen til carport/redskabsskur model nr. 52508 i tidligere fremsendt materiale, dvs. et
samlet areal på 24,7 m2 inkl. tagudhæng, hvilket ifølge leverandøren fremgår af det fremsendte
grundplan, men jeg er enig i, at det kan være svært at se, og tegningen oven over er ikke helt i
overensstemmelse med fotos på den anden side, hvor udhænget er klart mindre, idet det ifølge
leverandøren er ca. 20 cm.

Jeg vedlægger til orientering kopi af uddrag af Odense kommunes vejledning på udfyldelse afBBR
oplysninger. Dette er fundet på nettet, og bemærk venligst arealberegningen omkring carporte. Se
tillige vedlagte fra bygningsreglementet omkring udhæng, når der placeres carport tæt på skel.

Det er uheldigt, hvis praksis og opfattelsen afbebygget areal er forskellig i kommunerne, og det er
ikke i overensstemmelse med ideen omkring kommunalreformen, hvor ønsket er at behandle alle
borgere ens. Endvidere kan det også medføre en forplumret praksis overfor forsikringsselskaberne.

Bemærk endvidere, at ved opførelsen af carport/udhus er vi p.g.a. det stærkt skrånende areal
nødsaget til at gå ca. 0,5 m i jorden mod sydøst. Åbningen bliver mod nordvest, og mod sydøst
lukkes med gavlbeklædning., Som nævnt i det tidligere fremsendte materiale etableres tegltag i samme stil og farve som
hovedhuset.

Endvidere behandles yderbeklædningen af lærk i klink med en afsluttende behandling af
lærketræsolie med samme svage tilsætning af gult, som anvendt på hovedhuset og som sædvane ved
alt lærketræ.

Stolper, remme, stem, vindskeder samt dækbrædder behandles med Gori 44 teakfarve.

Der opsættes zinktagrender med afløb til lille granitfaskine ved hvert afløb.

Underlaget "gulv" vil blive knust granit, og bygningen opsættes på faststøbte sokkelsten.

Jeg vedlægger endvidere ny grundplanstegning i 3 eks. med tilrettet mål på carport/udhus samt en
mindre rettelse omkring vindfang på hovedhuset efter fysisk opmåling.
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Sk MOdtaget i
ov- og Naturstyrelsen

23 JUL/2007

FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM
RE6.Nl 5"71. tJ(J

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Finn Vindahl Andersen
Hornbæk Stationsvej 13
3100 Hornbæk

SCANNET

vI Dommeren på Bornholm
Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245
bornholm@domstol.dk
www.domstol.dk/born holm

00000368/Sagsbeh. HER
J.nr. 8902-1.2007.14.5
Vedr.

20. juli 2007

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr. nr.16-ak Rutsker, beliggende Fuglebakken 26, Vang, at opføre en
tilbygning og udskifte tagbelægningenpå et eksisterende sommerhus. Pro-
jektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnæv-
net.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 10. maj 1969
tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

d. Intet sommerhus må opføres med over 90 m2 bebygget areal. Herudover må der på
hver grund kun opføres et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal.

e. 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 bygningsdele er også andre farver tilladt.

h. Tagdækningskai være af brændte røde eller sorte tegl eller sorte eller røde eternitplader
af størrelsen c. 60 x 100 cm.

m. Tegninger og placering af bebyggelse i byggeområde "B" skal godkendes af naturfred-
ningsnævnet inden bebyggelse finder sted.
"

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 12. juli 2007, hvorunder
ejeren redegjorde nærmere for projektet og oplyste, at fredningsdeklaratio-
onens bestemmelser om farvevalg, herunder også farvevalget for så vidt
angår tagbeklædningen vil blive overholdt.

Bornholms Regionskommune har den 5. juni 2007 meddelt ikke at have
bemærkninger til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening samt påtaleberettigede gårdejer Holger
Anker Kofoed har oplyst ikke at have indsigelser mod det ansøgte.

Miljøcenter Roskilde har ved skrivelse af 7. juni 2007 indstillet, at der
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meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår, at deklarationens bestemmel-
ser om tagdækning overholdes.

Side 2/2

I medfør den på ejendommen tinglyste deklaration meddeler nævnet her-
ved tilladelse til udførelse af projektet på vilkår, at deklarationens bestem-
melser om farve- og materialevalg, herunder at tagdækningen skal bestå af
brændte røde eller sorte tegl, eller sorte eller røde eternitplader , overhol-
des. Nævnethar i afgørelsen lagt vægtpå, at det ansøgte ligger inden for
deklarationens arealmæssige rammer, samt at farve- og materialevalg er i
overensstemmelse med deklarationens bestemmelser.

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.

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, Miljøcenter Roskilde og Dan-
marks Naturfredningsforening

Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen
Til orientering



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Damgade4A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145

BOFA bornholm@fredningsnaevn.dk
Almegardsvej 8 www.fredningsnaevn.dk
3700 Rønne J.nr. FN 13/2014

Den 10. november2014

Overfor fredningsnævnet er der den 5. november 2014 ansøgt om dispensation til udskiftning
af milj ostationen på matr.nr. i 6a, Rutsker, beliggende ved Vang. Projektet er nærmere
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Sagens oplysninger

Ejendommen er omfattet af en udstykningsdeklaration af 3. september 1969, hvoraf fremgår
blandt andet, at området er udlagt til helårsbebyggelse.

Fredningsnævnet har den 18. juli 2000 og 12. februar 2001 meddelt dispensation til etablering
af den eksisterende miljøstation.

Det fremgår af ansøgningen, at den eksisterende miljøstation, der består af konventionelle
affalds- og glascontainere placeret i en indhegning med træbeklædning, ønskes udskiftet med
underjordiske affaldsbeholdere (Molok-system), hvor kun en lille del af affaldsbeholderen
(indkastdelen) er over jorden. Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensation til
etablering af tilsvarende miljøstationer ved Dueodde og i Onsbæk.

Bornholms Regionskommune har anbefalet projektet.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet, idet der er tale om udskiftning af en eksisterende miljøstation til et
mindre synligt anlæg.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5 i bekendtgørelse nr.
1173 af 20. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn, da sagen skønnes at være
af underordnet betydning i forhold til deklarationens formål, når samtidig henses til de
tidligere meddelte dispensationer til den eksisterende miljøstation.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage er afsluttet. Det følger endvidere af naturbe



skyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes
inden 3 år efter, at den er givet.

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

Fredningsnævnets afgørelse kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 87.

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

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.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljoklagenævnets behandling af klagen, at klageren
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 b.

Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Opkrævningen skal benyttes ved indbetaling afgebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra
behandling. Vejledning om gebyrbetalingen findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret 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.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
Natur- og Miljøklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

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

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klageren trækker sin klage
tilbage, eller

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Naturklagenævnet 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 klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Henrik E
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