
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne

B213360
Rektangel



DEKLARATIONER>



•

•

AAKIRKEBV KOMMUNE

KORTBLAD NR. 5335

MATR. NR.: 28b SOGN: Aaker

AREAL:-.' EJER: PrivatIJ
• FREDET Deklaration, lyst 24.10.1918

o
FORMAL: Færdselsret.

I

1: 20000

INDHOLD: Adgang for offentligheden ad en l m bred sti til
jættestue.

o
P A T A L E R E T :Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds

REG. NR.: 138-01-1



r
U D S K ::1 I F T !.REG. NR. 4 O I

af
ttiOrhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet fOT Bornholms Amtsraadskreds.

D E K L A R A T ION

Undertegnede Avlsbruger Hans Christian Larsen erklærer og de-
klarerer herved for mig og efterfølgende Ejere af Matr. Nr. 28b i
Aaker Sogn overtor Naturfrednin8snævnet for Bornholms Amt, at der
fra den Parcelvej, som afgrænser nævnte min Ejendom mod Nord, stedse

k l f· uh' d t Ad for alle nh tl'ld E'es a være rl og ln re gang og e ver en,paa 'J ni
dommen liggende og ved særlig Deklaration fredede Jættestue ad en
Sti, hvis Anlæggelse jeg afgiver en l m bred Strimmel Jord efter
allerede stedfunden Aftale lfiedNaturfredningsnævnet .

somhelst Bekostning for mig og efterfølgende Ejere, og den skal ved
Stien anlægges o~ vedligeholdes paa sømmelig Maade uden nogen-

en Vejviser, hvis Opsættelse og Vedligeholdelse, ligeledes er os
uvedkommende, betegnes som Vej til Jættestuen. Opstaaende Tvivls-
spørgsmaal med Hensyn til Stiens Beliggenhed, dens behørige Anlægs-
maade og Vedligeholdelse og Vejviserens behørige Opstilling og Ved-
ligeholdelse og lignende afgøres af Fredningsnævnets Formand.

Det er en Selvfølge, at det Areal, hvorpaa Stien anlægges,
fremdeles hører til Ejendommen.

Nærvwrende Deklaration, for hvis Udstedelse der af Fred-
ningsnævnet er betalt mig et kontant Vede~lag af 50 Kr., kan - dog
uden Bekostning for mig - tinglæses paa Foliet for min fornævnte
Ejendom.

Til Bekræftelse under min naand i tvende Vitterlighedsvidners
Overværelse.

Aaker Sogn, den 4. Oktober 1918.
Hans Chr. Larsen

B
es
te
m
m
el
se
r

B213360
Linje  


	Forside
	Deklarationer 04-10-1918
	Bestemmelser


	Reg: 
	 nr: 00040.00

	Navn: Jættedal Jættestue
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 
	Fredningsnævn: 
	Kendelser: 
	Deklarationer: 04-10-1918


