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MATRI KE L Fa RTEG N E L S E

(ajour pr. IG Is;- 1903)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

19~ to '3:> ~ Rutske.-v-
l

Gældende matrikulært kortbilag: A\J 9 \~Co 2..

Se også REG. NR.:



HASLE KOMMUNE 7- REG. NR. d'? '7 (
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KORTBLAD NR. 5033 1 20000

MATR. NR.: 19b og lo3z SOGN Rutsker
AREAL lo ha

4 EJER privat

FREDET Deklaration, lyst 16.5.1963.• o
FORMAL Rekreativ fredning.

-. o
PATALERET Fredningsplanudvalget for Bornholms amt.

INDHOLD Bestemcelser ang. placering af en ca~pingplads.
Bestencelser ang., at canpingpladsens gæster har ret til
at opholde sig på et nærmere bestemt areal, der fredes
således, at ær.dringer i den bestående naturtilst~~dikke
I:lå finde sted.

REG. NR.: 140:"04-8



A F S K R I F T.
_ Matr. nr. 19 lL 103 .l,

Rut sker sogn.
Anmelder: Revisor Kaj Petersen,
Allinge.

D E K L A R A T I O I.
Undertegnede Carlo Hansen, ejer af matr. nr. 19 h og 103 .l,Rut sker

sogn, pålægger herTed tor mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom
fØlgende servitutter:

Den på ejendommen projekterede campingplads skal plaeere~ på det pi
vedhæftede rids med grøn farve fremhævede areal.

~ Campingpladsen skal anlægges således, at den kan optages med tre
stjerner i Det danske lejrpladsudvalgs fortegnelse over godkendte lejr-& pladseJ'.

Campingpladsens gæster har ret til at opholde sig på ejendommens
udyrkede arealer, vist med gul farve på vedhæftede rids. Disse arealer fre-
des, således at ændringer i den bestående naturtilstand, lyng- og tr~
bevokset k1ippeterræn, ikke ml tinde sted.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 19 ~ og 103 ~,

Rut sker sogn.
Påtaleretten tilkommer tredningsplanudvalget tor Bornholms amt.
Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder hen-

111 vises til ejendommens blad i tingbogen.
RØnne, den 26. april 1963.

4It Som ejer af matr. nr. 19 k og 103 A: Carlo Hansen sign.
Til vitte~l1ghed om dateringens rigtighed og underskriften! ægthed:
Navn: Knud Erik Christiansen sign.
Stilling: postbud
Bopæl: Hedebo, Olsker.

Navn: Doris Hansen sign.
Stilling: Husmoder
Bopæl: Borre pr. Allinge.

Lovbek. 194/61VI
I 32 geb1rtri_ II

., I 14 kr. 3,-

Ialt kr. \,-
Fredningsnævnet !II?I

for l' 1,1J
Bornholms amtsrådskreda

IndfØrt i dagbogen for retten i RØnne
den 16. maj 1963.
Lyst. serv1tutst. + kort vedhættet.
Tingbog: Bd. r. Akt: Skab C nr. 578.
V.T. Bang. ~ign.kst.
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" ,Atskr1ftens'rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds, den
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Akt: Skab nr. V--, , j9/3
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