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KORTBLAD NR. 5435 1 20000

MATR. N R.: 118c (121b udgået cinddraget under 118 ) SOGN Pedersker

AREAL

le EJER

:-~
FREDET

e' o
FORMAL:

1,4 ha.

Private
Deklaration, lyst 2.8.1961
~illæg lYB~ 13.9.1ge9
Tillæg lyst 27.9.1967
Fredningsnævnets kendelse af 18.6.1982. (138-03-59)
Be~yggelBeBFeguleFiftg, Landskabsfredning.

INDHOLD
En nærmere bestemt del af ejendommen fredes. Bestemmelser
angående udstykning, offentlighedens opholdsret og p-plads •

•
Udstykning og bebyggelse
efter nærmere
Tillæ:~~~~t?:~

en tilladt,

dispensation til udstykning med

Tillæg, lyst 27.9.1967 om oversigtsservitut på 118e•
o

~. PA TALE RET ejer af 118c og 121b og pc. heraf, fredningsnævnet,
fredningsplanudvalget og Aakirkeby kommune.

REG. NR.: 138-03-10



REG. NR. OL72.~. 000

I henhold til REG.NR. 07500.000

er

Deklaration, tinglyst 2. /B 1901

Nævnskendelse af / 19 , tinglyst / 19

Overfredningsnævnskendels af / 19 , tinglyst / 19

Tillægskendelse af / 19 , tinglyst / 19

ophævet i sin helhed

~ delvis ophævet.

SE REG.NR. O"'SOO.~OOO - fredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

4. Deklaration tinglyst den 2. august 1961 i sin helhed for
Re~ ~v. såvidt angår matr. nr. 118 ~, e, f, h, i, k, l, m, g og en

0272".000 del af matr. nr. 118 g og o, således at alene afsnit l op-
retholdes for såvidt angår den fredede del af matr. nr.
118 g og 118 ~, der ligger udenfor lokalplanområdet.



- I henhold til

er

Deklaration, tinglyst 1~/9

Nævnskendelse af / 19

Overfredningsnævnskendels af

Tillægskendelse af / 19

~ ophævet i sin helhed

delvis ophævet.

REG.NR. 02.72.'.000

REG.NR. 07500.000

19b 7 ("t',lt~)
, tinglyst / 19

/ 19 , tinglyst

, tinglyst / 19
/ 19

SE _REG..Nl 07500...0QC - fredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

5. Deklaration tinglyst den 13. september 1967 i sin helhed.
Har påhvilet matr. nr. 118 c og e m.fl.
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stempel 2 kr. - REG. NR. 9·ft JA bi

Landinspektør
August Olesen.

Deklaration.
Undertegnede direktør H. Haahr og mejeribest7rer P. Jonde, 80m

ejere af' matr. nr. l18s. og 121.!?af Pedersker sogn, pllægger herTed
for os og efterfølgende ejere vore fornævnte ejendomme følgende servi-
tutter:

l. Den del af ejendommene, der pi vedhæftede deklarationakort
er fremhævet med skravering, og som er beliggende øst tor den offent-
lige bivej nr. 12 i Pedersker kommune i en bredde af ca. 60-68 a, j
fredes således, at ændringer i den bestående naturt~lstand, l1nggroet1
hede græsslette og udstykning ikke må finde sted, ud over en projek-
teret deling mellem nuværende to ejere således som skitseret på dekla-
rationskortet, at det skal være offentligheden tilladt frit at færdesl
til fods og opholde sig på arealet, og at det skal være offentlighe-
den tilladt at parkere med biler på det på deklarationskortet med "P"'
betegnede 42 x 68 m store område, der er beliggende på den søndre del~l
af arealet langs den offentlige bivej. Ind- og udkørsel t1l parke- I

ringspladsen skal finde sted af de på deklarationskortet med atiplet
linie viste veje. Anlæg og vedligeholdelse af parkeringspladsen cg
tilkørselsvejen er ejerne uvedkommende, men kan alene finde sted på
Pedersker kommunes foranstaltning og på betingelse af, at anlægget
godkendes af de pltaleberettigede naturfredningsmyndigheder, hvorved
b...rkes, at anlægget ingensinde'" foretages uden 'tilbørlig hensyn-
tagen t1l defl omgivende natur. Parkeringspladsen kan afgrænse. og af-
skærmes ved en amal og spredt beplantning ••d de på stedet forekom-
mende vækster, men må ingensinde antage en højde over l a. - Det skal
være ejeren af det fredede areal tilladt at bortvise folk, der Ted
støjende eller anden upassende adfærd er til gene for ejeren eller
andre. Det skal eåledes også være forbudt at anvende transportable ra-
dioer og li~a4e. - !eltslagninø ~orb7des. Det påhY11~ ejeren af ,
matr. nr. 1l8~ og l21Å og fremtidige ejere af parceller derfra at sør~
S- tor arealets renholdelse.

2. Der udlægges 6.00 m brede private fæll ••v.~e over de~ ikke
fredede del af ejendommen således som vist på deklaratioaskor'et med
brun farve. Der skal Tære færdselsret for parceller af matr. ~. 118~'-og l21~-ad den på deklarationskortet med gul farve viste 4.00 m bredt



.\

~~ la~;o ejendomeens nordakel. Denne færdeeleret skal bortfald., så-
~• '~~mt der etableres vejforbindelse over naboejendo~en matr. nr. 118~
". og 121,ilaf Pedersker sogn fra Pederoker koranunes offentlige bive3 nr •
.' 12 til den nord-ø,ydgdende 6.00 c brede vej, snledea Bom forudant ved

4en af Pedersker korr~un8 godkendte vejplan for området.
Den of~entlige bivej nr. 12 b.8te~es over matr. nr. 118S med

en ve,ibredde på 7.00 m. Vejarealet udakil1es i matriklen fra matr. nr.
1180.- 3. Udparcellering og bebygGelse m.v. af den iky.e fredede del at
.jendol1u7:en skal finde sted i overenssten.melse med det for Pederaker

tl0mmune ~~ldende bygninesreglement, der svarer til boligmin. normal-
, -rgnine;sreBlement, § 72-81 om som~nerhusbeby~;,;;elBet lied følgende en-

drin(ser:~a .,..,j ændres til: Der milkun frastykkes parc(Jller med mindet
'lSoo m2 netto areal, som skal kurJ18 r~~~e et kvadrat med eidelinie

40 Gl. .. 7E stk. 2 ændres til: Ydre bygni.llgssider samt taee Ol sokler
.skal oed hensyn til ~ater1a1e opfylde de krav 80m måtte blive stil-
let af bYL~ingskomm1Asionen og med hensyn til farver tre.træde med
cule ellor røde brændte sten eller i farver da.·u:et af jordi'arverne

. (okhar, terra d1 Bienna, umbra, engelsi:r.<dt, i tal1enskrlldt, doden- I

.' l,' kop) ej,ler bvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding. Til den. 1
vinduesramCler, skodder o.l. t':.!indreb~rcnin6sdele or også andre farver

j tilladt. § 79 ændres til: Grundene nul il~ke hegnee. Iæhein 1 form at
; levende hegn af de p.~ s'tedet :1"oreko..Emde vækstar eller af hø, at 1.8~.
:! Øl h,,~t W::a!et raftehc,,,,nkan anbl'1nge~ 1 um1dclelLar tilknytn1nt, til
., inden for lo m fra. bøby,: oLJcn og na..u"en lr.ed danne lndealuttende

li 1l1Ieb1e,,:et aroal på hejst 100 m2• l'{i. grundene IrA 1evr1e,;t l;"un fOl~e-
ta~;~. spredt beplantning med de på EJtedetnaturliat forekor......ell4.

'_,"~t idet stedeta natur tilall'teo be.varot bedet -.116;,. n_tan-
., • o. telefon ,aeter ml 1kke etableres.

t

Yderlit:e.re in4skrænkende bestem::leløer om rett. til beo,ggel.e
. ~".I elen til enhver tid plant de bygni!1gsreal_t / bl~ ....e4-

'. lovgivnin/;en 1 ... hele ta,::etSkal re.Ptlrhres u_t tor..
,": 'bestor,meloer. B~il18stHgllir!t;er Slcal' s~defJ uf ~tur.tre4-
: 111ngauvnet. Den på matr. nr. 1211, v· rende 8" ekal bevares 80mNOV•
.-1 Deftll. deklaration bepre. tingly:>t pi! matr. nr 118,2 og 12l!L af Pede ...

8leer soga.
Ued hensYD til pantehr-.ftel •• r, .... l~~tt.r og andre byrder ben-

•• en til e3endOllH..lens blad i tln«\o.pa •
.i'åtaleretten tilko .,101" den t1l eJlhver tid værende eJer af r.:atr.

nr. 11[j,g. oe 1/.111og :L;arce11er heraf, ftaturtrednincsn ~'vnut .for 13orn-
h()1rnsaotsr ..dskreda og :fr dningsplanudvalget for Bornholr:t1 amt samt
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Pedersker sogneråd.

Rønne, den 12. maj 1961.
Som ejer af matr. nr. 118S=
Som ejer af matr. nr. 121S:

~il vitterlighed om dateringens
Bavn. E. Møller Christensen
stillingI landinspektør
Bopæl: Roaenvej 12, Rønne.

H. Haahr

P. Bonde

rigtighed og underskriftens -ethed:
Havn z August Olesen
Stilling: l~~dlnspekter
Bopæl: Rosenvej 6, Rønne.

Foranstående deklaration godkendes.
Naturtredningenævnet tor Bornholms amterådskreds, den 2. august 1961. l

s. Hassing

Genparten3 dgtighed bekrcefte~ .
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