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ALLINGE - GUDHJEM f<OMMUNE 'iREG.NR.jf5i:
:~~~ ... _>_.

KORTBLAD NR. 1: 2000C

MATR. NR.:

AREAL:

• EJER

FREDET• o
FORMAL:

SOGN: østermarie

0,4 ha •

Privat.

Deklaration, l. 12.11.1963 .

Bebyggelsesregulering.

INDHOLD Ejeren forpligter sig til ikke at opføre andre
bygninger eller tilbygninger til de bestående
bygninger end den ved nævnets skrivelse af 30.8.
1963 tilladte atelierbygning.

,-e
'"

o

PATALERt.T Naturf~edningsnævnet for Bornholms arntsr~dskreds.

REG. NR.: 139 - 04 - 16



" REG. NR • .;Ys-'-2
~~()

A F S K R I F f.

e lIatr. nr. 26 gøstermarie. Akt: Skab B nr. 175.

Anmelder: Fredningsnævnet tor
Bornholms amtsrådskreds.

D E K L A R A. f lOB.

Underskrevne fru A.JI. JOMsen, Randkløve, forpligter herved mig og
efterfølgende ejere at matr. nr. 26 g, østermarie sogn, til ikke på denne
ejendom at optøre andre bygninger eller tilbygninger til de bestående byg-

4t ninger end den ved skrivelse at 30. august 1963 tra naturtredntngsnævnet
for Bornholms amtsrådskreds til mig tilladte bygning.

e,
.f~) Den nævnte skrivelse er sålydende:

"I besvarelse at Deres andragende at 4. d.m. meddeler nævnet herved
tilladelse tiloptørelse at den 1andragendet nævnte atel1erbygning i over-
ensstemmelse med den med andragendet medfulgte tegning.

Det er dog en betingelse for tilladelsen, som meddeæes i henhold til
naturfredningslovens I 25, stk. 2 (om forbud mod opførelse at bygninger
inden for en grænse af 300 m tra en skov), at De underskriver og til næv-
nets formand, dommer F. Asmund, Rønne, indsender vedlagte udkast til de-
klaration."-'I Denne deklaration tinglyses som servitut på matr. nr. 26 g, øster-
marie sogn.

f~.} Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet tor Bornholms amtsråds-
-kreds.

II
§ 14 kr. 3,-

østermarie, den 29. oktober 1963.
Anna Margrethe JOMsen sign.

Indført i dagbogen for Neksø retskreds
den 12. november 1963.
Lyst.
Anm.: På ejend. hætter dokument om visse frednings-

bestemmelser samt byggeliniebestemmelse ved
Fredningsr.ævnet Z7/ kyst strækningen.

f.:>, n 16'1-. Ole Mitens sign.Bornholms Cl;-ntsmda!\reds / Enevoldt sign.



Afskrittens rigtighed bekræftes.

Fredning sn~~ to~rnhOlm.s amtsrådskreds ,'~;A
• Cl \

marts 1964.



,
•- .l ,

[, .' ,
".' .-

"
, .

'- j
j~., '..'

.- .'
.'

•/.' I" .'

.'

, ,, l

•
"4

, .'
O--

1

4

4
'4

,1
NatriJ;elJprc {1'.fOOO

'" Plon~,
vsler. Marie Sogn.

Ikrtwi. lIomJuJIHu Amt........- .......... ,...,--__ "'t,;';;~

..- .....
\
~.4

,,

(J
0-r

••

,

•.'
, .'

.'
•

.'•


	Forside
	DEKLARATIONER>



