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Afgørelser - Reg. nr.: 01902.05
Fredningen vedrører:

A Kirke

Domme

Taksations komm iss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

09-09-1952

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR.

/9~.tE

'% 52..

A F S K R I F T.
Matr. nr. 6a Asker sogn

Anmelder

I

Fredningsnævnet
Fredningsoverenskomst
stempel- og gebyrfri

lov nr. 140-1937.
Undertegnede Asker sognekommune erklærer ai' villig til, som ejer

f

af matr. nr. 6a af Aaker nogn, at lade et 'areal af dette matr. nr. frede

I

l

l\,
li

for at sikre ten fri beliggenhed

af Aa kirke.

I

II'

I'

,

"

•

Arealet beskrives således:
En 20 robred bræmme langs kirkegårdsdiget.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges
beplantning,

ligesom der heller ikke på arealerne

matorstationer,
","

eller beplantes med udsigtsødelæggende

telefon- og telegrafmaster

må anbringes

transfor-

og lignende eller opsettes

skure, adsalgsste4er, vogne til beboelse eller opbevaring at red.kaber.
anbringes møddinger,
genstande. Der må

i

affaldsdynger

eller lignende skønhedeforstyr.ende

det hele ikke foretøges ændringer

tilstand, der lcan virke skæmmende eller h1ndrende

i den nu b.stående

for udsigten

til eller

fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig 1, at ovenstående frednlngstilbud

tinglyses pA min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget
og menighedsrådet

er fredningsnævnet

for Asker sogn.

Aaker sogneråd pr. Aakirkeby,

A. Hansen

H. Kjøller

for Bornholms amtsrådekreds

H. P. Nielsen
Carl Lyster

At underskriverne

den 15/4 1952.

Jens Eriksen

Hedevig Nielsen

Viggo Johansen

Alfred Larsen

Svend G, Svendsen

er samtlige sognerådsmedlemmer

attester ••

A. Hansen
sognerådsformand.
!

,

'~

Idet fredningsnæynet

o. godkender

modtager

'''''' t,~,lbud, bG.t.mm •• det, at fredningen

vil

foranstående

fredni~.-

være at lyse pl matr. nr. 6'

af Aaker sogn.
'redningsnævnet

tor Bornholms Amt8rådskrede.
den 9/9 1952.
S. Hassing

Indført

i

dagbogen for retskreds nr. 2u, Neksø købstad m.v., den

9. september 1952. Lyet. tingbog:
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Bd. I Bl. - Akt, Skab J nr. 575.
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