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AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.o3b3f,.ooo
07500.000

) ? >

MATR NR

AREAL

'JER

-FREDET
• o

FORMAL

INDHOLD

o

.ATALERET

REG. NR.:

KORTBLAD NR. 5435 1 20000

119c 1(119d udgået
inddraget under 119c)
1,1 ha.

SOGN Pedersker

Privat

lyst 26.8.1965
kendelse af

j

Deklaration,
Fredningsnævnets 18.6.1982. (138-03":59)

rekreativ fredning.

del af
\l:aotykniag

ejendommen.
og ~c~yggclse ,å

Fredning af en nærmere bestemt
På rcotcjcndommcn tillnaeo
fiæFæepe bestemte vilkåP.

Ejer af 119c
planudvalget

og pc. heraf, fredningsnævnet,
og Aakirkeby kommune.

frednings-

138-03-21



/

I henhold til REG.NR. 07500.000
er

ej ® Deklaration, tinglyst 2 b / B 19 <O S-
Nævnskendelse af / 19 , tinglyst / 19

Overfredningsnævnskendels af / 19 , tinglyst / 19

Tillægskendelse af / 19 , tinglyst / 19

ophævet i sin helhed

~ delvis ophævet.

SE REG.NR. 01500.0.00 - fredningsnæ'mets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

ll. Deklar~tion tinglyst den 26. august 1965 i sin helhed for så
R~Cd vl"dt angår t 119" k l tma r. nr. ~, _, _, ~, ~, 2, ~, g, ~, ~, _, ~,

03630.DO o~, x, y og z og for en del af matr. nr. 119 ~, således at a-
lene afsnit l opretholdes for den fredede del af matr. nr.
119 ~, der ligger udenfor lokalplanområdet.
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OPHA::Ver0å1'rer,"t der et~l1Jleres vejfl)l>bindelse mel~em den på ciekiaro,tions-
U-ælt-t'lt\Jwl'tet vlste 0st-vest gaendelO.UO ro brece prh:::T(; L'~..l.leSvej og
11El"\.rrcv1.t'e ders.!':er kOI!ID1UneSoffentlige bi ve j nr. :..), skal de t være nuværen-

ue og fremLlCl.lge ejere L,f n"Tliggende ejendomme i,j.lladt frit at
f~rdes ud denne vej .

.1' l~U.f)c.d>Cell ering ug be bygr;el se af den Ikke fredeue ael af matr. nr.
i 19 _ 0l~ 11 ~l Q, skal finde s ted efter en samlet plan, der i prin-
,;iplJet skal godkendes af (re..dningsplanudvalget •

'" J' "' ~

ior udsLyKning og bebyggtJ~se' m.v. gcJ.;lder følCende bestemmelser:

a) På grundene mc1kun opføres' oe byggelse der alene anvend~ .:(t'J-
beboelse (nClto1Jl:old) i tidsrwnmet 1. april til 50. sep'tember
og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferieophold, week-
ends og lignenue.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt
~eboelse med ikke ove~ 90 m2 og ikke under 35 m2 bebygget are-
ul saInt et udhus men lkke over 30 m2 bebygget areal. Udhus må
~-_ke opføres før beboelsesbygning.

c) l)~r må kUE fri.,st:rkkes grunde med nettostørelse på mindst 2500
m.:?, der skal kunne rwnme et kvadrat med sidelinie 40 ro med

, ,
~~ndre grundene forsynes med vandværksvana eller kloak, hvor-
ved nettogrundstørrelsen nedsi.t-t tes til mindst 1200 m2, inde-
holdenae et kvadrat med sideJ:'n.le 20 m.

•
~r- I (.

e•

"'lllInlll-
.... lIlul ...

s

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 11 ~2. og 119.2:,
(J K.benhavn kvarter) :Pe c.1 er sk er s ogn

eller (I de I.nder)ydsh Imd,- Bom
deJe) bd. og bl. I tIngbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

I~ Akt: Skab J: nr. /t
(udfyld ••• 1domm.rkontorll)

!e~o~~p~~pr~71,~-
REG.NR.J'3'
Anmelder; Land.Lnspektør

August Olesen
Gade og hus nr.:

2~70

? ~ AUG, 196& Deklaratton

Undertegnede eTe Andersen, som ejer af matr.nr. 119 c og 119 d af
l·edersker sogn, pålægger herved for mig og efterfølgende ejere min
forann~vnte ejendom følgende servitutter.
1. .ven del t'"f mntr. nr. 119 c, der på vedhæfteae aeklaru. tionskort er

oe tegne t med "13" fredes, således at ændringer, herunder be-
bY~Gelse af enhver ~rt, i den be.tåe~d~.naturtil~~and - lynggro-
et l~ede, græsslette eller s'trandbred - erLvervsmwssig udn,yttelse,
heGn.Lng og udstykning ikke må finde sted, og således at det skal
vccre offentl.lgheoen tilladt frit at færdes tLJ fOdS og opholde .
~)-b ~å 2.l'ecj,let. Det ske:.l være ejeren af det fredede areal tilladt J
L,t ~orLvise folk, som ved Gtøjenae eller ~nden upassende adfærd 1
er til'8&n~ fQI ej9~&~.&11er andre. ~et,~kal,sll&aes også være l
forbudt at anvenae Lransportable radioer og lignende. Teltslag-

'ning og campeIing forbyd~s. !
Det ~ånviler ejeren af matr.nr. 119 ~ og 119 d og fremtidige eje- l
re af l)arceller deraf [~t sørge for arealets renholdelse og fri-
Jloldelse for selv~:3:.~et tr,,;- 0[; busl\:ve-;kst på. den lynglJegroede del
_~f [reL..let.

~,er udlLJgges llI'ivate fedlesveje over den jkke fl'edecie neJ. <of ejen-
Clor:u .• ::.:n, s:u..edeu [;01..11 vi~;~ lJd. de]~lar[ltior18"\.ortet m8J brun farve.

d) F1ælles vcmdværk og b.fløbsforu.nsta.l tninger skal oprettes når
6e pag,~ldende myndigheaer stiller krav herom (bl.a. i h:t.
sundhedslovgivningen og landsbyg~elovens § 1S), og lodsejerne
er forpl.letet til forholdsmæssigt at deltageiudgifterne til

, ?~LCtl::l.nne~>æl~esfoI'ano ta;Ltninge;r. S1J j l.uevf.nd kan, Ecifremt Gund-lB.OKl 196 4eo.DKOFlI1Jls Slonen J.1eaael er mldl e rtl dig tilladel B e, o.fl edes til

Lo~?~j~.~~~::!ft~~-I~19~
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siveanordnLnger. Som lutr~n anvendes kemiske tørklosetter,
med ID1.ndresunahedskommissionen meddeler midlertiaig t1l-
ladeise til w.c.-ufJøb.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m frtl. mic.t,::n,.J.i den eller
de tilstødende veje, hvor større byggelin~eafstand ikke
er bestemt, og mindst ~ m fra nabo skel og / eller sommer-
husområdecs begrænsning, f.s.v. en m~ndre ~r6tand ikke er
tilladt ved bygningsreglementets bestemmelse~ om garager,
skure, udhuse og lignende mindre bygninger. \

f) Bygning.er jIlåikke opføres med mere end 1 etage i:ledudnyt-
tet tagetage uden kvistvinduer og lignende oe i~ke gives
en højde over, 2.80 m regnet fra terr~n til den i~nie hvor
yaervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltreka~ter). Ta-
gets vinkel med det v8ndrette plan må ikke overst,ge 55°.
Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i rrwnet
på de enkelte parceller.

\g) Tagdækning skal være af mørkegra farve eller af bræ-dte rø-
de eller sorte tegl eller græstørv. -,

'ol.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af \ord-
farverne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, ~ta-
lienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de n~vn-
te farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignenc~
mindre hygningsdele er o~så andre farver tilladt.

i) Telefonmaster og el-master må ikke etableres. ~lagstænge_~
må ikke overstige en højde af 6 ID. \'

j) Grunaene må ixke hegnes. llwhegn i form af levende hegn af
de på stedet forekommenae v,..;kstereller af hø j st 1.80 m
højt umalet r<....Ctehegnkan anbringes i umiddelbar tilknytnint
inden for 10 m fra bebyggelsen og sawnen ~ed denne inde-
s-,-utter::;eet uL'ebYi:::getarel-~.lpå højst 100 m2• llå grundene
må iøvr l.gt lwn la retages s1Jred'toeplantnl ng med ae på ste-
det nhturlie;;tforek~rn.J:A~ll~~~ækster. Karakteren af den ek-
si sterenae bevoksn.ing/tgre.ii,fyr, l,,'ng) skal stedse bevares.
Hejsii8:HiJflede træer må lC10tn fælao& iHaOR for 10 Ri fpe beao
olsosbygningon. Den på matr.nr. 119 Q værende mindre træ-
gruppe, der er vist på deklarationskortet, skal bevares.

k) Bålt~nding og benyttelse ~f udendørs ildsteder forbydes.
l) Al parkering åf vogne af diverse art, der i det ydre ad-

skiller sig væsentligt fra personbiler, er forbudt på el-
ler uden for grundene, med undtagelse af almindelig af- og
pålæsning og lignenQe.~På hver parcel skal indrettes to
bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte
beboelseshus eller udhus med forplads af tilstrækkelig
størrelse~P8rkering i det frie af campingvogne p~ eller udengrundene kan kun ske med sogner~dets tllladelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil
3 ID i højden kan opstilles under iagttagelse af de foran
fastsatte regl€r om afstand til naboskel 0e vej og om be-
byggelsens udformning.

Foranstående bestemmelser skal også være g~ldende for de al-
lerede opførte fire sommerhuse (to træhuse og to stenhuse).
Det ene af de eksisterende træsommerhuse vil være at flytte
inden et år efter deklarationens tinglysning.
Der er ikke herved laget stilling til, om den eksisterende
bebyegelse er lovlig opført i forhold til strandbygeelinien.
Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse
m.v. i det / aen til enhver tid gældende bygningsreglement /
bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget skal respek-
teres uanset fornwvnte bestemmelser.

til
Jg/

for



r

Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 119 c og 119 d af
Ilederskel' sogn. - -
Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvi-
ses til ejendommens blåd i tingbogen.
Pataleretten tilkommer den til enhver tid v&.::rendeej er af matr.nr.
119 c og 119 d og parceller heraf, naturfredningsnævnet for Born-
holms 1:lJTltsr:..tQskredsog frednj.ngsplanudvalget for Bornholms amt samt
lJedersker sogneråd.

'~onne , den 1oktober 1'(;'1
Som ejer af matr.nr. 119 ~ og 119~:

•
Til vitterlighed og dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

'/:.vn: •• ~.~1-';'-.~ Navn: • ~ .•••••••••.•

Stilling: ~~~ •.•..•.••• Stilling: •
Bopæl: ~.lf.!1l;<'M~ok..~.Z,~Bopæl: ~~a.q7,,!/~ '.

Godkendes af fredningsplanudvalget for !ornho1me amt,
d en 25. FEB.19uJ

N. Elkær-HanMn •

Godkendt af Pedersker sogneråd i sognerådsmøde den 9. marts 1965.
Aksel Jensen

(sign.)

/) Kr. JO-en
/II" It-
1-1" " J -

'ait Kr. .I? -
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nr.

.Dst-tarattoJUb:Jrt
ZJetk ~T.' 7l,~ 119 € og 119 ~
Pedersi;gr .5O.9nj
.l3ornA&1lnzs ~ .

f ..l,ArtltJtJ.
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