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MATR. NR

AREAL

-EJER

-FREDET
e

o

FORMAL

INDHOLD

o

.ATALERET

REG. NR.:

KORTBLAD NR. 5435/tlbl2 1 20000

SOGN Pedersker
3,1 ha.

Private

Deklaration, lyst
Fredningsnævnets

24.9.1969.
kendelse af (138-03-59)18.6.1982.

i8~ygg81BeBP8g~18piBg Q~ rekreativ fredning.

Fredning af en del af ejendommen til fællesareal
tidige sommerhusbeboere forbud mod ændringer i
ende tilstand.
Udlægning af veje og stier.
På ree'tiejefteiemmeft 'tiilleeiee 'tleie'tiykftiftg

for frem-
den bestå-

eg bebyggelse

Fredningsnævnet, fredningsplanudvalget,
og 92 ~, Aakirkeby kommune og ejeren af ejere af 92b, 93b

naboejendommen.

138-03-36



•

REG. HR. oSlo6. 00 O

.' I henhold til REG.NR. 07500.000
er

Deklara tion, tinglys t '2Y 10

Nævnskendelse af / 19 , tinglyst / 19
Overfredningsnævnskendels af / 19 , tinglyst
Tillægskendelse af / 19 , tinglyst / 19

ophævet i sin helhed

~ delvis ophævet.

SE REG.N.R. O,S 00 .•C 00. - fredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

21. Deklaration tinglyst den 24. september 1969 i sin helhed
for såvidt angår matr. nr~ 92 d, ~, f, g, h, i, k, l, ~; g,

for en del af matr. nr. 92 b og 92 ~, således at alene afsnit
l og 2, andet og femte punktum opretholdes for såvidt angår
den fredede del af matr. nr. 92 b og 92 ~, der ligger uden-
for lokalplanområdet.

/ 19
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REG. NR. s/~~ .t~
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Mtr. nr., ejerlav, sogn: 92b og 93_b, Akt: Skab H nr. :j-;:

(udfyldes af dommerkontoret)(i København kvarter) 92,C ,
eller (i de sønderjydske lands- Pedersker. 11

dele) bd. og bl. i tingbogen, Købers bopæl: !I
art. nr., ejerlav, sogn. II

li
II
'\
I,

Undertegnede Poul Kofoed Larsen og Carl Philipsen, som ejere af hen-
holdsvis matr.nr. 92 b og,93 b, Pedersker sogn, og matr.nr. 92~,
smst. pålægger herved for os-og efterfølgende ejere vore fornævnte, "ejendomme følgende servitutter:
1. Den del af ejendommene, der på vedhæftede kort er vis~ med grøn

farve, fredes, således at ændringer i den bestående t1lstan~,
bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse og ~lgnen-
de, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedl1gehol-
delse af skovdrift ikke må finde sted, og således at det skal
være fremtidige sommerhusbeboere i det i pkt. 3 nævnte sommerhus-
område tilladt at opholde sig på arealet.
Campering, teltslagning, henkasten a~ affald og brug af ild af
enhver slags forbydes.

2.(Veje udlægges over ejendommene i overensstemmelse med den på ved-
hæftede kort angivne bredde og linieføring) Der må iøvrigt ikke
anlægges nye veje over de under pkt. 1 omtiandlede arealer, eller

( ) ~ etableres andre tilslutninger (overkørsler) af enhver art end
~ vist på kortet til den off. bivej nr. 14.
Ofh.-e.ve- t (yejene skal optages i matriklen som udstykningsv.eje og være til-

gængelige, når dette er nødvendigt af hensyn til udstykning af
ejendommene.
Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området
ad de viste 8 m og 10 m brede veje og 3 m brede stier og færdsels-
. å ~Iret for alle og enhver'til parkeringsarealet p ejendommen matr. 'i

nr. 109.E, smst.) l'

Der påf'ltæggefsftridoverS11
5
',gtve6dode på15vedhSB1,f

5
tectekålorttlvistefvej:rtl~ør- 1:1Y;lere er a s an ene og m og og m, m angs rem 1- /'1

dige vejsider, jfr. ministeriet for offep.tlige arbejders vejreg- I~l
ler, således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes I
genstande eller forefindes bevoksning af større højder end 0.75 m ,:1

eD over en flade gennem de tilstødende vejbaners niveau. !!1
3. For den del af ejendommene, der på vedhæftede kort er vist med I

rød farve, skal følgende bestemmelser vedrørende udstykning og ;!bebyggelse m.v. være gældende:
. a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til

OLI)l-,aeVe.t, ?eboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september :1
r og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferieophold, weekends ':og lignende. ':,

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres ~n enkelt
beboelse med ikl.e over 120 m2 og ikke u~der 35 m2 bebygget
areal, 'samt ~t udhus med ikke over 30 m bebygget areal. Ud-
hus må ikke 9P~øres før beboelsesbygning.'

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrelse på mindst
-' 1200 m2, der skal kunne rumme et kvadrat med sidelinie 20 m.

- Arealer, der i h.t. punkt 2 udlægges til veje, må ikke hen-lægges under grundene. ,
d) ,Vandforsyning skal ske fra fælles vandværk. Fælles afløbsfor-

21.1{iL8:P~1 tninger forudsættes oprettet. Lodsejerne er forpligtet
1.nse~'Kie~d,k~v ....Js, K~~nhavn q ~- g -(9 Z:> - ~ 2' ./'70'5(70
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Gade og hus nr.: Anmelder:
LANDINSPEKTØR
AUGUST OLESEN

JERN6ANEVEJ 1 • TLF, (03)951 a 78
3700 RØNNE24 SE? 1369
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til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til sådanne foran-
staltninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de
tilstødende veje, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

f) Bygninger må ikke opfør'es med mere end 1 etage med udnyttet
tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højle
over 2.80 m, regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg
og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel
med det vandrette plan må ikke overstige 550~ Bygninger skal
placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte par-
celler.

g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde
eller sorte tegl eller græstørv. Bygninger med tage af strå
eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke opfø-
res.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfar-
verne (okker~ terra di sienna, umbra, engelskrødt, dodenkop)
eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding. Til
døre, vinduesrammer og mindre lignende bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etabl eres. Flat'Zstængermå ikke oversti-
)/ ..., ge en h~jje af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de
'< på stedet forekommende vækster eller af højst 1.80 m højt uma-

let raftehegn kan anb,ringes i umiddelbar tilknytning til og
inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne indeslut-
tende et ubebygget areal på højst 100 m2. På grundene må iøv-
rigt kun foretages spredt beplantning med de på stedet natur-
ligt forelwmmende vækster. Karakteren af den eksisterende be-
voksning i området, gran, fyr,lyng) skal stedse bevares.
Højstammede træer må kun fældes inden for 10 m fra beboelses-
bygningen.

1\) B~ltænding og benyttel8e af udendørs ildsteder forbydes.
l) Al parkering af vogne af enhver art og biler, der i det ydre

adskiller sig væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller
uden for grundene, med undtagelse af almindelig af- og pålæo-
ning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på el-
ler uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse.
På hver parcel skal indrettes to bilparkeringspladser eller,
!n garageplads i det tilladte beboelseshus eller udhus med
forplads af tilstrækkelig støneIse. .

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil, ID
i h~en kan opstilles under iagttagelse af de foran fastsat-
te regler om afstand til nabo skel og vej og om bebyggelsens
udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om rett~n til bebye~e180 m.v.
i det/den til enhver tid gældende bygningsreglemen-t/bygningl::lv(,)(l'Lægt
og lovgivningen i det hele taget skal respekteres uanset forannævn-
te bestemmelser.
Med hensyn til pantehæftelser, servitutter 0{3 andre byrdor henvincltJ
til ejendommenes blade i tingbogen.
Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 92 ~, 93 ~ og 92 ~,
Pedersker sogn.
Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og
fredningsplanudvaleet for Bornholms amt. l!'orså vidt ang&r punkt 2
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tilkommer påtaleretten endvidere den til enhver tid værende ejer
af matr.nr. 92 b, 93 b og 92 ~, Pedereker sogn, og Pedersker sogne-
råd. For så vidt angår punkt 3 endvidere Pedersker sogneråd. For så
vidt ~ngår punkt 3 e, endvidere den til enhver tid værende ejer af
~oe jendammen. Æ' -- ~ IJ.-t' 6f
~c-k-t:-~~,;s 1.:;1 - {y /~ "'lA/j t -
••••••••••••• , den •.......... . .•....•.•...... , den •.•.••...•.•

Som ejer af matr.nr. 92~, Peder-
sker sogn:

Som ejer af matr.nr. 92 ~ og
93 b, Pedersker sogn:

~I. ~~c.(. ~~"/. .
Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:
~:~~~r/h~/;·~2H?~}?~~~~:~~·9~a~n~g. ~~.~~rf~·~j~~.;; "
Stilling: •~~<4.lfe.tf~( . • . • • • Stilling: t(~*.a.':.~ .

5!!t ,ItN!i'Y/ . 7t,Æ.c-~tAt-vz---Adresse: ••.•.• 'r.. /.~.f .•~....•. Adresse:· •••••.•...•... /..•.••.•••.
,1',./'

vedrør~de eje~gommen matr.nr.
Navn. ~ '?c~.:'-<q:~c//:4.t::r1;V:7~pt.-• .... ~)7 .:; . . . . .",'~.. ;. -L

S t J.•ll'J.' ng. /Z.?;/-;;//~'-'Zr??,,::-:d."" ../~-n-4. . .
t/? ,r::;,7 ." ,y (Adresse: -.....!:.".. ;~~---F;(c:-•••

92~: ~
Navn: ••~((~~ •.~f~~~" .
St'll' ~u?L-cedvl lng: •(;'5: ••.... ~J. ./" .
Adresse: ...••~«1~~.ø#.~/ .
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AUGUST OLESEN

JERNBANEVEJ 1 • TLF. (03)Q5 18 78
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