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12112l2. SOGN Poulsker

Privat.

Fredningsnævnets kendelse, l. 17.11.1970.

Bebyggelsesregulering.

INDHOLD Den del af ejendommen, der er fredet
ningsnævnets kendelse l. 29.10.1936,
stykkes.

ved overfrea.-
må ikke ud-

Restejendommen må ikke udstykkes. Der må kun opret-
holdes en bolig efter nærmere bestemmelser om udse-
sende m.v.

o
PATALERET Fredningsnævnet, Bornholms amtsråd, Neksø kommunal-

bestyrelse og fredningsplanudvalget.
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i Da!j 71/70
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.~ 'iJ II'J~l'tOl' boc;~nr j 11 e: of freciningcp1anl1clvalget for Dnrnll )1m3 cJfnt pr dor

ved LJcJ<TIHiLl3oro1so i stC:ltcLidcndc for don l'l.C:lucusL 1970 OL j elo

to lo uJ o dn[;bli::lue re.jst frodniJlC880l3 vedroroncle ejonUOFJr:ll?n nwi. r.

111'.121 12J2,rou.ls1<er Gl)cn,mel1 henblik PCl etCJblorinc of en ir'oclnLncc-

ordll ilJ c'
E,iclOl1 of don nævnte e~endom,c'ivi.ljY1cewLør J.Klinclt,TIc,111110,hDl'

don C.juli. leno UltnQu1t ,)[ U]](.1orokrcvot en e][ .rr(:;ciniIlf:JplLl~udvn1.-

1.01, uU!lrl)ojlloL dckliJt'ntion ullc~le.'l1do dOll 01' uc1vcJ1.[ol onf'~~ccle OL'l1-

nille· "1.l1.

p ,0] o t i 11c n } j() 1 ri t 11. n n t 11r J' r c d Y] i YJ r' i) 1o v C Y1S § 1 f CJ f L. ,] J elt mo clR , h vor -

ljJ 0118 iJ'Jtorcr~sorode er LJelløriEt lnclvoY"-ilC't,cr det yedtnGot,i
ovprcrJsc:lter.n.:rY,cl;38 med fornævn Le de1i:1.Dro Liorlsudk[IS t, o L J::Jstsm t Le

i ølcende ordnine:

l).UCll del nI n,icnrlommcYl,motr.nr. 1?1 llJ2,l'oulsker so&:n,der er
f. r e d c L v (;d ove r f r e d IIi n C, s n ævn ed, s k e n d e l s e u f 2?. ok t ob e r 1. i)3 6 ,
mt'i jJ<.1<o udstykkes.Anbr1ngr:Jse [le spil og recl2!<:[lbslwf1scr og

::3JIvondeJ:=c Di tronGportuble rDdloer oe; Jignonde forbydos.
2}l<'or den del of ejendIJmmon,der ikke er omi'aLleL 01' don under

pkt. 1) nævnte kendelse EæJelor føleonde besLemmelser:
[J ; U cl s t y Jm i n E e r i le k c t i 11 D cl t .

-.,

b)Der mil kun opretholdes en enkelt boliC; med ikke over
2 2120 m og ikke undcr 35 m- ~bebYGr;C'L orecJ1, SElInt et udhus

med ikke over 30 m2 bebygget areol.

c)Boligen må alene nnvendes til beboelse i tidsrunmet 1.

apriJ til 3o.soptember 0['; lldon for dette tjdsrum til
kortvorjge ferieophold,wcekonds og lignencie.

d)Dygninger sko1 holdes mindst 5 m fro nuboskol.

e).lBygnil1ger må ikke opføres mod more end l et8[;O med ud-

nyttet tagetage uden kvistvinduer og lignonde og ikko
Givcs en højde over 2.80 m,rogneL frn terræn til don

linic,hvor ydervæc; og tDcflode mødes(bortset fra g8v1-
trekanter). Tagots vinkel med det vondret Le p1 DYJ mi\. i.kke
ovprstige 55°.Dygnincor skol plDceros neden for hojdc-

, , .
punkter i terrænet.
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l')'CDCdfP]<tlJnB,ulwl være uf m0l'ke{~r{Ll'iJrvc;oller DJ:

GJænJLe rode eller sorte LOGI ellor crw2Lorv.
BygnJnc;er mod tnc:c 01 Q Lr~L eller []lJde L liceD~\
let onLmc1ndeJjeL lTJnLoriolc kun ikko optørr:::J.

c)Yc1re bYEnin{ji:'oidor ukol fYE)mtrcudc j fDrvor dDIJrlcL
af jordfarverne (okker, terro di sLennn,umbr8,cngolok-
rødt,i,taJjel1okrødL,dodonl~op ) oller hviclL,sort
eller ved de lJWVn Lo J(JrvOT[~ blondinE. fJli] clørG,

vinduesrAmmer 0C liCllPndo mindre by~ninLcdele Cl'

o~s~ undre farver til18c1t.
h)T81ofollIrlDster må. ikko etobleros.}i'18gstænger Y:1Q

ikke overGtico en højde Dl' G m.
i) ]Jcenin g mn. H, ke finde stE"ci.1Jc1'hetn i fa ym a f 10-

vcnde he{;n Di' de Ilt\.stede L forekommcnde v~ckster
oller oE hojst 1.80 10 hojt umolet roftchc)gn kern

anbrLn{!'es i umiddelbcH' tilknyLning til og inden
101' lo m fro beby~cels8n of snmmen med denne inde-

r)

3lullonde et ubebyceeL areal p~ højst 100 me.Der
mJ iovrigt kun foretages 8predt beplontning med
de p~ stedet naturligt forekommAnde vækster.
Karokterel1 of den eksisterende bevoksning i omr~dot
(cran ,fyr, lYlJc;) GkD l s t edsa bevare CJ • Skovejbtie be-
v()ksnjng må knn rydde8 inden fOT lo m frD bebo-
elscsbycninE,on.

j)B&ltænding og benylteJso of udendørs iJdsteder for-
hydcs.

k)A l parkerinc; af hiler, der i de L ydre och:;ki..llersig
væsentligt fro personbiler Cl' forbudt.Dog skal al-
mindelig af-og pålæsning og, lignende være tilJndL.
Parkeri.ng i det Jri [li campi.ngvogne me"t kun sko mod
l\"ommunolbestyrelsens tilladelse. Dor ·skal på den
heromhandlede del of ejendommen indrettes to bil-
parkeringspladser ellor ~n gor8geplaus i det til-
ladte beboelseshus eller udhus med fOl'plads af

•
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tilstrækkelig størrelse.

~,..

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggaloe
m.v.i det,/ d~n til enhver tid gæJdende bycningsreglement / byg_
Ylingsved tæ{St og lovgivningen 'i det hele tDGet skal respele tereG
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Denne kendclsc tinGlyscs i henhold Lil noturfrednincolovenu
§ 1() llfL J1]utr.nr.121 .rJ.2,lJcmlckcr uo[:n,.t'orud for pantohrtlf'tpli:er,

serviLutter og andre grundbyrder.

ptl tolere t tilkommer i'rednj ng:=mævnet for T"lornholmo 8mto frccl-

nil1f.J:3kredfJ,Bornholms Bmt~!l'CLd ar; Neksø kommunalbestyrelse, sum L

J rcclninu:plonudvol[et for Bornholms mntn. ,I, , ,

~j8krifLcn3 rigtiehed bekræfteo.

, '
,o,

,
I ~ l'/ ~ \ ~ ).,} f ! • ~ J .. ' •

,
I

, ,
,,

-I,
o I

,
'0

• I
i, 1'1I,

I

"I
, o

, -
I

'::/, ,,
: ' \ .. '"



05377.00

!
f~ DISPENSATIONER>

~ Afgørelser - Reg. nr.: 05377.00
\

Dispensationer i perioden: 28-02-1994

f
:'



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
..... Dommerkontoret I Rønne
• Damgade 4A . 3700 Aønne

Telefon 5695 01 45 . Fax 56 95 02 45

REG. Nrt '1 °r, O
2/ 1994 5...? -=t-1- .0Sag nr.

Den 2 8 FEB. 1994

Tom West
Sølunden 4
3700 Rønne.

ud·4P.~,RTtil, Skov- og Naturstyrelsen
til ul1oerretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom metro nr. 121-pb Poulsker, beliggende Harevej 19, at op-
føre en 16 m2 stor tilbygning til det eksisterende 58 m2 store
sommerhus.

Det fremgår af sagen, at størstedelen af ejendommen er fredet i
henhold tilOverfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936,
der bl.a. bestemmer, at o~rådet skal bevares i sin naturlige til-
stand og navnlig ikke må bebygges, samt være åben for offentlig-
heden for færdsel til fods. Denne fredningskendelse berører ikke
den del af ejendommen, hvor bebyggelsen er opført og agtes op-
ført.

Ejendommen er endvidere omfattet af fredningsnævnets kendelse af
tt 17. november 1970, der indeholder bestemmelse om udstykning, heg-

ning, master og båltænding, parkering af biler, herunder camping-
vogne samt tilladelse til på den del af ejendommen, som ikke er
medtaget i Overfredningsnævnets kendelse, at opretholde en en-
kelt sommerbeboelse på nærmere vilkår om højde, tagdækning, far-
ver m.v. Kendelsen indeho~cer bl.a. bestemmelse om, at facade-
højden højst må være 2,80 m regnet fra terræn til den linie,
hvor ydervægge og tagflade mødes.

På ejendommen er opført et 58 m2 stort sommerhus med sadeltag.
Sommerhuset er beklædt med brunmalede blokhusbrædder. Taget er
beklædt med mørkegrå bølgeeternit. Tilbygningen agtes opført mod
husets nordside og skal benyttes som soveværelse. Til~ygningen
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får ensidig taghældning med en facadehøjde på ca. 3,7 m mod øst \.. 1
og 1,9 m mod vest. Tilby~ngen udføres i samme materialer som det .,
eksisterende hus.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50 stk. 1 tilladelse efter fredningskendelsen af
17. november 1970 til udførelse af det forelagte projekt i over-
ensstemmelse med de indsendte tegninger og beskrivelsen, idet
farven på træværket og taget findes at opfylde de hensyn, der
har ligget til grund for bestemmelsen i fredningskendelsen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En
tilladelse må ikke udnyttes for udløbet af klagefristen. Er klage
rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

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

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

~ =':,1;2:: ::
F. Schønnemann
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