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REG. NR. 05903.000
VASE Å

405 NEXØ 1812 IV Sø
IKKE FREDNING

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Deklarationer af 6/12 1974 (nævn - 267/72), lyste 15/7 1975,

om vilkår for udstykning og bebyggelse - heruder accept af
evt. senere fredning af areal mellem bebyggelse og å.

- Afgørelse af 14/3 1984 (nævn - 16/84) - tilladelse til som-
merhus.

- Afgørelse af 7/5 1984 (nævn - 56/84) - tilladelse til som-
merhus.

- Afgørelse af 23/9 1985 (nævn - 122/85) - tilladelse til ned-
læggelse af sti.

- Afgørelse af 24/10 1985 (nævn - 143/85) - tilladelse til som-
merhus.

MATRIKE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. 1s17 1975)
&eåB~ omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .

18~, 18~, 18~, 18.!, 18~> 19~, 19~, 145~, 156~, 156h
Hovedejerlavet, Ibsker

INDHOLD FORTSAT:
- Afgørelse af 25/9 1990 (nævn - 94/90) - tilladelse på Yilkår

til carport.

Gældende matrikulært kortbilag: af NOV 1973

Se også REG. NR.: 01057.010
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

181, l45a og l56b
Hoved~ erlavet
Ibsker sogn

REG. NR. S'c;6 ~
Købers bopæl:

Akt: Skab j) nr. ;!II)
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Deklaration

.1.

I anledning af, at fredningsnævnet for Bornholms amts frednings-
kreds i skrivelse af 7. september 1971 og i skrivelse af l. fe-
bruar 1973 i medfør af bestemmelserne i § 47 stk. l nr. l og 3
om skov- og vej byggelinie i lov om naturfredning, lov nr. 314
af 18. juni 1969, samt bestemmelserne i § 47 stk. l nr. l og 2
om skov- og vej byggelinie i bekendtgørelse af lov om naturfred-
ning, lovbekendtgørelse nr. 445 af l. oktober 1972, har godkendt
en planlagt udstykning af matr.nr. 18 ~ m.fl. og 19 ~ m.fl.,
Hovedejerlavet, Ibsker sogn, med henblik på bebyggelse med som-
merhuse, erklærer undertegnede ejer af ejendommen matr.nr. 18 l,
145 ~ og 156 ~ Hovedejerlavet, Ibsker sogn/mig indforstået med,
at der senere foretages fredning af Ådalen langs Vase å, og at
der eventuelt udbygges en sti langs åen, alt såfremt frednings-
myndighederne kan påtage sig vedligeholdelse af arealet og even-
tuel stiudbygning. Fredningsordningen skal omfatte de dele af
ejendommen matr.nr. 18 l, 145 a og 156 b, der er beliggende langs
østsiden af Vase å, og vist med grøn farve og kraftig kontur på
vedhæftede kort, dateret 18.4.1974. Der er ikke herved taget stil-
ling til spørgsmålet om erstatning.
Denne forpligtigelse palægges de til enhver tid værende ejere af
ejendommen.
Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Bornholms amts frednings-
kreds og fredningsplanudvalget for Bornholms amt.
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Deklaration
I anledning af, at fredningsnævnet for Bornholms amts ..fredningskreds
i skrivelse af 7. september 1971 og i skrivelse af l. februar 1973 i
medfør af bestemmelserne i § 47, stk. l, nr. l og 3, skov- og vejbyg-
gelinie, i lov om naturfredIiing, lov nr. 314 af 18.jurU 1969 samt be-
stemmelserne i § 47, stk. l, l og 2, skov- og vejbYkgelinie, i bekenat~
gørelse om naturfredning, lovbekendtgørelse nr. 445- ar 1:. oktober 1972,
har godkendt den på vedhæftede kortbilag planlagte ~tykning af man.

a a 'nr. 18 m.f1, og 19 m.fl., Hovedejerlavet, Ibsker sogn .med henblik P~
bebyggelse med sommerhuse, pålægges i medfør af ovennævnte lovbekendt-
gørelses § 64, stk. ,l, de til enhver tid værende ejer~ af parcellexne,
1-28 (incl.) følgende bestemmelser:
l. Bygningen må ikke opføres med mere end l etage med udnYttet tag-

etage uden kvistvinduer-og lignende.
<.2, Ydre' bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne

eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding, idet der
dog til døre, vinduesrammer og mindre bygningsdele,også er tillådt
at anvende andre farver.

3. Tagdækningen skal være af mørkegrå farve eller brændte røde, sorte
tegl eller græstørv eller strå.

4. Senest l år -f~a bebyggelsen påbegYndes skal de~ u<lt.ø.res.en b.eplant-~
ning med danske løvtræer og buske som angivet på kort~i.1aget•.' . . . ~
For parcellerne 29-30 gælder ovennævnte bestemmelser, dog med efter-
følgende skærpelser og ændringer:
a) Bebyggelsen skal forSYnes med fladt tag og placeres ~ed nærmeste

bygningsside 5-6 m fra grundens vestskel.
b) .Langs parcellernes øst og nordskel skal

vering på kortbilaget plantes et mindst
danske,løvtræer og buske.

der som·vist med skra- .
lo m bredt bælte a! ..~

c) Bebygge1sen skal afvente, at beplantningens
:. Påtaleret -tilkommer fredningsnævnet tor Bornholms
: • cg fredniDgØP;$I1Udvalget for Bornhdms ailt.
'"'= ~n1n'$DCvne 'lJL.ift 1974 -,

.1' t~ 2-'" ..J nr. 5'103"'/1'-7-/91/
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkonroret i Rønne

D.mg.de 41.,3700 Rønne, df. (03)9~014~

Sag nI. 16/1984

Den 1 It MRS. 1984

Hansen GENPART tØ. Fredningsstyrelsen
til underretnIng. Modtaget I frednlnl1~u;•.,,.,,,~G.NR. 5C)D3
O. h. t. Deres skr. af -

J. nr; 1 5 NAR. 1984
+ 4 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 18 ai Hovedejerlavet Ibsker, Askelundsvej 13,

at opføre et ca. 58 m2 stor~sommerhus med en ca. 14 m2 overdækket
terrasse.

Hr. Kurt Skytte
Parkvænget 21
3200 Helsinge.

•
Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for

en afstand af 300 m fra skov samt omfattet af en den 15. juli 1975
!lnglyst fredningsdeklaration, hvori det bloa. er bestemt, at tag-
dækning skal være af mørkegrå farve eller brændte røde, sorte tegl,
græstørv eller strå.

I medf0r af naturfredningslovens § 47 stk. l cg overu~vnte
deklaration
meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte pro-
jekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse på

vilkår, at deklarationens bestemmelser om tagdækning overholdes.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, så-
fremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra den§ m~ddelelse.

tt Afgørelsen kan efter naturfredningsloven~7§038 indbringes for
tt overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Miljøministe-

riet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kom-
ttmune, Dem samt nedennævnte skovejere.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige omstændigheder
forlænges. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet.

Op~ærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves
tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kommune, Seest

Byggeindustri A/S samt til Jørgen Preben Pedersen, Grundejerforeningen
~ Askelund og Henning Kofoed Nielsen som ejere af en del af den tilgræn-

sende skov.
Miljorninisteriel Lffifntzen I. '- .
J nr F. \".> ~".:> \\'-'-\0 MIJ



l reclningsnævnet
for

. aorobolms amts fredningskreds
~ Dommerkontoret i Rønne
.)Damgade 4A, 3700 Rønne, df. (03) 95 Ol 45 Den

-7 MAJ 1984

Hr. Flemming Ekstrøm
Kronager 27
2791 Dragør.

GENPART tØj Frednine:sstyrelsen
til underretning, Modtaget r fredningsstyrelsen

D. h. t. Deres skr. at
l. nr.
+ 6 bilag.

- 8 MAJ 1984

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom mntr. nr. 18 al Hovedejerlavet Ibsker at opfø-
re et 59 m2 stort sommerhus so;-vinkelhus med 1,30 m høje faca-
cer og døre og vinduer i de 3 gavle. Ydervægge agtes udf0rt i
profilerede brædder i grøn farve (umbra). Taget, som er et 300

sadeltag, beklædes med moccafarvede B7-bølgeete~nitplader.

for en afstand af 300 m fra skov, og er omfattet af en frednings-
deklaration tinglyst den 15. Juli 1975 med fredning~nævnet og
d;t nu nedlagte fredningsplanudvalg for Bornholms amt som påta-
leberettiget.

I deklarationen er bl.a. bestemt, at ydre bygningssider
skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne eller hvidt, sort
eller ved de nævnte farvers blanding, idet det dog til døre,vin-
duesrammer og mindre bygningsdele også er tilladt at anvende andre
farver, og at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller brændte
røde eller sorte tegl eller græstørv eller strå.

I medfør af naturfredningslovens § 47 stk. l meddeler næv-
net herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i 0-
verenssterr~else med den indsendte tegning og beskrivelse af 23.
marts 1984, ligesom fredniDesnævnet som påtaleberettiget efter de-

'l"klarationen intet har at indvende mod det ansøgte, idet farven på
-etaget efter et forelagt fotografi findes at opfylde de krev, der
efter deklarationen stilles til farven på tagmaterialet.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen,
s~fremt den ikke er udnyttet inden 5 2r fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 og § 34 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K,
af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danm8rks Naturfredningsfor-
enine, Nel-:søkommune samt ncdennC3'mte skove jcre.

Klagefristen er 4 u~er fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. FristeD kan under s~rlige omst~n-



FrcdniD.g~tlaevnet
,"} for

Bornholm. amts fredningskred.
Dommerkontoret i Rønne

• Darn,.de 4..\. HOO Rønne. dC. (03)950145

•
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S.g nr. 122/1985

Den 2 3 SEP. 1985

Hr. landinspeKtør Ivar Jørgensen
Nansensgade 5
3740 Svaneke~

G NPART til. Fredningsstyrelsen.
til underretning.

k Nellfa,ef I fre4fnlngsstyrelH"
D. h. t. Deres s r. af

I.nn
+ 6 bilag. 2 lt SEP. 1985

f.~EG.NR. j'7 O 3
f

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på ejendommen matr. nr. 18 a Ibsker tilhørende Grundejerforenin-
gen"Askelund", at nedlægge en 2 m bred og 40 m lang sti. Ejen-
dommen, som er på 0,5 ha, består af fællesarealer i et sommerhus-
område umiddelbart sydøst for Listed.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fred-
ningsdeklaration, tinglyst den 15. juli 1975, med fredningsnævnet
som påtaleberettiget. Deklarationen indeholder forskellige bestem-
melser om bebyggelsesregulering m.m., og ved fredningsnævnets skri-
velser af 7. september 1971 og l. februar 1973 godkendtes en ud-
stykningsplan for området, hvor den omhandlede sti indgår.

Det fremgår 'endvidere af sagen, at stien ikke er anlagt
og i givet fald vil være uhensigtsmæssig, da en skrænt, hvor stien
skulle munde ud ved Vase å, er så stejl, at der kun ville være ad-
gang til ådalen, hvis et større trappeanlæg blev etableret. Der
er adgang til Vase ådalen over fællesarealer ca. 100 m syd for sti-
en.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens § 34 tilladelse til, at stien nedlægges.

Efter Deres anmodning skal fredningsnævnet endvidere medde-
le, at nævnet intet har at indvende mod en skelforandring, hvorved
stien overføres til ejendommen matr. nr. 18 !r Ibsker.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indb~inges
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af.Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Neksø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kom-
mune og Grundejerforeningen"Askelund".

L. Lorentzen



" FredningsDzvDet
(or

BorDholms amts (redningskreds
Domm~rkuntom i RenD~

D.m8.d~ 4A. \700::Renn~. df. (O~)9~014~

LVS -t~.
"g/, CJ -&c; (2\'-J,

Sall nr. 143/1985 So;o 3
D~n 2 4 OKT. 1985

Hr. Leo Rasmussen
Chr. ø
3740 Svaneke.

GENPART tll4 Fredningsstyrelsen ,!*htCJ• NR.
til underretning. Metttl.et , ,,"nlnlsstvrt
D. h. t. Deres skr. af
J. nn 2 5 OKT. \985

e

Til fredningsregisteret
til orientering &;~ ,:-r- ~ "'11/- c)y ,lJ.\

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 18 ah Ibsker, beliggende Askelundsvej 152- ,
Listed, at opføre et 48 m stort sommerhus med en 9 m2 stor over-
dækket terrasse. Huset agtes opført med ydervægge af tømmer og med

o20 sadeltag beklædt med bølgeeternit.
Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for

en afstand af 300 m fra skov samt omfattet af en den 15. juli 1975_
tinglyst fredningsdeklaration med påtaleret for bl.ae fredningsnæv-
net og det nu nedlagte fredningsplanudvalg for Bornholms amt, hvis
beføjelser er overført til nævnet. I deklarationen er det bl.a. be-
stemt, at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt,
sort eller ved de nævnte farvers blanding, og at tagdækning skal væ-
re af mørkegrå farve eller brændte, røde, sorte tegl eller græstørv
eller strå.

I medfør af naturfredningslovens § 47 stk. l meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overens-
stemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår, at de-
klarationens bestemmelser om ydre bygningssiders farver og tagdækning
overholdes, hvilket ikke fremgår af ansøgningen.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, så-
fremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Miljøministe-
riet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kom-

mune sant nedennævnte skovejere.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den

pågældende klageberettigede . ~D.XDnalrl!hprxXJai~J!XDUdtamåwmQCJ;IC

~~x En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet.

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

+ 7 bilag.

e
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Fredningsnævnet
forre Bornholms amts fredningskreds

Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 95 01 45

Sag nr. 94/1990

Den 2 5 SEP. 1990

Poul Nørregaard
Spurvegården 25, 2. tv.
2650 Hvidovre.

GENPART til, Skov - og Naturst yrel sen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

+ bilag .

•
•

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 18-ad Ibsker, beliggende Askelundsvejen 23, Li-
sted, at opføre en 30 m2 stor carport, der udføres som stolpekon-
struktion med fladt tag beklædt med PVC-plader.

Det fremgår af sagen, at den pågældende del af ejendommen ligger
inden for en afstand af 300 m fra skov.

Det fremgår endvidere, at ejendommen er omfattet af en den 15.
juli 1975 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt,
at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver, sort eller
hvidt, og at tagdækning skal være af mørkegrå farve, brændte røde
eller sorte tegl, græstørv eller st~å.

I I medfør af naturfredningslovens § 47 meddeler nævnet herved til-
ladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmel-
se med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår, at dekla-
rationens bestemmelser om farve på ydervægge og tagdækning over-
holdes.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og

N-lY "dJ ØInmlsteriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN 1211/6- 0001
Akt. nr. '5 7-



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Modtaget I
SkOVe og Naturstyrelsan

r_' ~ SEP, ~93S

Damgade 4a
3700 Rønne
56950245•

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

REG.Hl 5~O~.00'
Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 01/09-99
J.nr. 06.11.01.01-99.038.00008

Vedlagt fremsendes genpart af fredningsnævnets afgørelse af 27. august 1999
vedrørende tilladelse tilat pålægge bygninger, der agtes opført på ejendommene matr.
nr. 18-a m.fl. og 19-a m.fl. Hovedejerlavet Ibsker, (parcel 29 og 30), tage med en
hældning på op til 200.

F. Schønnemann

Ck..-~ 'l~lc-l ~\~ I to-C3c::,a \
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FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245•

Ejendomsmægler Niels
Qvistgaard Hansen
Aasen 9
3730 Nexø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 27/08-99
J.nr. 06.11.01.01-99.038.00006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at pålægge bygninger, der agtes
opført på ejendommene matr. nr. 18-a m.fl. og 19-a m.fl. Hovedejerlavet Ibsker (parcel
29 og 30) tage med en hældning på op til 200.

Det fremgår af sagen, at ejendommene er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst 14.
juli 1975.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet he~ed dispensation fra
deklarationen til opførelse af bygninger med taghældning på op til 20 på de berørte par-
celler på vilkår, at konkrete byggeprojekter for parcellerne i øvrigt overholder de i de-
klarationen fastsatte bestemmelser, og at fredningsnævnet forelægges de konkrete bygge-
projekter til godkendelse.

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.

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

F. Schønnemann



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

3700 Rønne

••
50245

5'~.03.Ol/
Ed Vossen
Stine Mandal
Tårbækstrandvej 119
2930 Klampenborg

Sk MOdtaget;
ov- og N t~ a urstyrefsen

, l JUNI 2001 Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPSI0354/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-21

Den 7/6-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 19-u
Ibsker, beliggende Askelundsvej 16, at placere et brugt, færdigmonteret 20 m2 stort
sommerhus med taghældning på 200

• Taget agtes beklædt med Decra-plader Projektet er
nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 15. juli 1975 tinglyst fred-
ningsdeklaration, der blandt andet bestemmer:

"
2. Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme eller hvidt, sort eller ved de nævnte
farvers blanding, idet der dog til døre, vinduesrammer og mindre bygningsdele også er tilladt at anvende
andre farver.
3. Tagdækningen skal være af mørkegrå farve eller brændte røde, sorte tegl eller græstørv eller strå.
a) Bebyggelsen skal forsynes med fladt tag og placeres med nærmeste bygnings side 5-6 m fra grundens
vestskel.

Fredningsnævnet har i området tidligere meddelt dispensation til oplædning af tag med
hældning på max. 20 o •

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet.

Det bemærkes, at der ikke fremover kan forventes meddelt dispensationer til anvendelse
af lignende tagbeklædningsmaterialer i området.

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.

e Klage ind.,givesskriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.
Skov" 03 NztefstyJ.:efsen
J.nr. S'l 2001 - /~ li1,RJD I
Akt. nr. I D /6
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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 Nexø kommune.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET Tlf. 5695 0145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Ed Vossen
Stine Mandal
Tårbækstrandvej 119
2930 Klampenborg

RE&.Nl SOlo?>. O C
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS10647/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-24

Den 18/6-2002

e Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 19-u Ibs-
ker, beliggende Askelundsvej 16, Listed, at opføre henholdsvis en 4 m2 stor tilbygning og
en 16,8 m2 stor tilbygning. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 15. juli 1975 tinglyst fred-
ningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt:

Bygningen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og lignende ...

Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne eller hvidt...

Tagdækningen skal være af mørkegrå farve eller brændte røde, sorte tegl eller græstørv eller strå ...

Bebyggelsen skal forsynes med fladt tag..

• I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet på vilkår, at ejendommens samlede tagbelægning bringes i overens-
stemmelse med deklarationens bestemmelser om materiale- og farvevalg, f.eks. ved op-
lægning af tjærepaptag.

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 forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

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

~J Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. EJ\ tilladelse må ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

Skov- og Naturs~YJelsen
J.nr. SN 2001 _ lølll/t' - OD(')I
Akt. nr. 4'" -' ~
I
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tt) Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndig-
heder til udførelsen af projektet.

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

F. Schønnemann

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

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

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

Hovedmodtager
Bertil Ekstrøm
Kirkevej 27
3720 Åkirkeby

MPS l117l/Sagsbeh. HER
J.m.06.l1.01.01.2005-23.4
Deresj.m.

2~juni 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 19-0 Hovedejerlavet Ibsker, beliggende Askelundsvej 12, Listed,
at opføre et sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 15. juli 1975
tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

2. Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne eller hvidt, sort eller
ved de nævnte farvers blanding, idet der dog til døre, vinduesrammer og mindre bygnings-
dele også er tilladt at anvende andre farver.
3. Tagdækningen skal være af mørkegrå farve eller brændte røde, sorte tegl eller græstørv
eller strå.
a) Bebyggelsen skal forsynes med fladt tag og placeres med nærmeste bygningsside 5-6 m
fra grundens vestskel.

"

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
tilladelse til opførelse af det projekterede sommerhus på vilkår, at deklara-
tionens bestemmelser overholdes, herunder at der ikke må isættes kviste i
tagfladen.

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
Naturklagenævnetaf 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.

~~\- 1'1-\\/ J8-::P'J)~t



lill.1 t")

Side 2/2

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 og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

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

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