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• REG.NR. 07500.000. I henhold til

er

® Deklaration, tinglys t \0/1 19 b ( od" L.t /0 \O) 6 I
o

Nævnskendelse af 19 / 19, tinglyst/

Overfredningsnævnskendels af , tinglyst / 19/ 19

Tillægskendelse af 19 / 19, tinglyst/

ophævet i sin helhed

~ delvis ophævet.

SE .REG.Nl O~S 00 .O~O..Q - fredningsnævnet·s
.. kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

" -
•

l. DRklaration tinglyst den lo. januar 1961 med påtegning ting-
R~8·~v. lyst 4. september 1961 i sin helhed for såvidt angår mntr. nr.

I oZ6b?>.ooo
101 Q" d, ,§., f, g, hf i, k, l, m, n, ,2., E., .9" I:,, §., t, ~, v
og en del af ~atr. nr. 101 x, således at alene afsnit l opret-
holdes for såvidt angår den fredede del af matr. nr. Lol ~ og
101 ~1 der ligger udenfor lokalplanområdet.
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UDARBeJDET M !REONINGSPLANUDVA1.GeT FOR BORNHOLlAS AMT
TIL TJEN~n.IG BRUG VED MIWØMINISTERIET.

SÆRTRYK MED GE6Q.~TISK INSTITUTS TILLA~ELS~ (A~ _ - -

MATR.NR.:

AREAL

le EJERl' FREDETle
o

FORMAL

INDHOLD

o
PATALERET

REG. NR.:

KORTBLAD NR. 5435 1 2000C

lola og lolb SOGN Pedersker

4.6 ha

Private

Deklaration, lyst 10.1.1961.
Fredningsnævnets kendelse af 18.6.1982.
at bevare områdets naturtilstand.

(138-03-59)

En nærmere bestemt del af ejendommen fredes, - forbud mod
ændringer i den bestående tilstand, såsom erhvervsmæssig
udnyttelse og udstykning.
Adgang for offentligheden til at opholde sig på samt bade
fra strandbredden.

En nærmere bestemt del tilla e og bebygget med
sommerhuse ser ang. bebyggelsens omfang og ud-

Ejer af lola og lolb og parceller heraf, fredningsnævnet
og fredningsplanudvalget.

138-03-7
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Undertegnede 0st1ftern •• Kapitaladmin1strat1on A/S ved ejea4aa ...,ler
s. Gurre •• , som. eJer af matr. nr. lol!. og lol:!at Pe4erøer "P. pl-
læller herved for m1g og efterfølgende ejere min :torn.yn~. eJeat_
følgende servitutter.
l. Den 4el af ejen4~en, der på vedhæftede deklaration.kort er trea-
h~vet ved skravering, og som er belilsende sydvest for .. tr. nr. lol~
smst., 0l forlængelsen mod sydøst af matr. nr. lol~'a .,4v••tre akel,
fredes, s!ledes at ændringer i den bestående naturtilataa., erhvera·
mæsei& udnyttelse og udstykning ikke må finde 8ted, og .ål•••• , at
det skal være almenheden tilladt frit at opholde 81e på det fredede
areal og bade fra strandbredden. - Adsans for almenheden tl1 arealet
skal alene finde sted lang8 staanden eller fra tilstødende arealer,
såfremt d1ss8 er eller aør•• ti1g.n&eli&8 for almenheden. - Det skal
v~re ejeren at det fredede areal tll1adt at bortvi •• tolk, der yed
støjende eller anden upa ••ende adterd er t11 .e.e tor ejer ••• ller
andre. Det akal således o,.l YRe forbudt at anvende tran.p.na~l,
radioer 0& liIAea6., 11&'.0. t.eka. e.så motorter ••l tor'ydes. - Tel~
alaping for'7"' •• Det pAhTller eJern at a.tr. ar. le1!.0& lol]!,og ~
fremtidige 'Jer'-t parceller derfra at ••~. for arealet. ~oldele ••

I i~~ \ 2. Der udl_lge. ye~. over aeD ikke tredede ••1 at eJenaoma .., .llede.
.. A" •• vist på dekla.Ntlonsilortet •••• tiplet 1111ie og 'brun tarv ••

'I,': 3. tJdparcelle~~ Ol b~byggel~" ••V. af den ikke fredede ••1 at ejen-
aoaaen skal find. sted 1 overensstemmel ••••• det for Pedersker kom-
mune ~ldende bygning"l.ent, der ~ tll boligmin. lloraalbyg-
ningsregl.ent, § 72 - 81 0Il 8ommerhusbe'b1&•• ls., m .. t.lceade 1111-

4ringer:
j 72 stk. l :Bndre. tl1: Ud over d'D: .kai.ter ........1r.f.gel .. "SJ.a'au-
anlt

.~ der på det ikke tfeded. _ria. kun oplere. aommeorhu•••
§ 73 ændres tll: Der lIå kun frastykke. parceller mecl mineS.t 2500 m2
netto areal, 8011. skal kunne rumme et k'Ya4ra't 11.4 steleltllie40 a •
§ 78 atk. 2 'J3ndr.a t11: Ydre bygning.sider aaat 'taBe Ol sokler skal
.ed hensyn t1l materiale opfylde 4. krav •• altte b11ve at1l1.' at

I.J\
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Ktb. N K. J.~II.;) I ';)/'l r/,

•• tr. nr. lola Pedersk.r.- ADDlelder: LandlDspek"er Aup.t

Olesen, Rønne.
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b7«ni-nji't0JlU&1••10nen og Dled hensYn til farver trem'trlllh-'1Ie4 cal. _iler

røde brand te sten eller 1 tarver dannet at jordtarverae (okter. " ..
41 sienna, uabra, engelskredt, italienskrødt, dodenkop) eller ~~"
sort eller ved de nævnte farvers blanding. Til døre vlndu.arBaa",, ,

skodder o.l. mindre bygningsdele er,også andre farver till"'.
i 79 wdres ti l: Grundene må ikke hegDes", L.hegn i :tom af ~ ....
hean af de på stedet naturligt forekommende vækster eller af .-3at
1,8 m højt umalet rattehegD kan anbring •• 1 umiddelbar tilkftl'aing t1l
ol inden tor lo m fra bebyg .•eløen og BaJDIl.n med denne ind••hltt*nde et
ubebygg.t areal på høj st 100 .2. PI &rund ....al 1øvrlgt ha feretages
sprec1t beplantJl1na med de på stedet naturll&t torekomm.eade y_-'er, ide
etedets natur t11s1gte8 bevaret ~ed.t m.ligt.
llagsteeq.r o. teatollDa.eter _l titte ."abler •••
Yderll,ere indaknnakea4. Hetemmea.r .. Ntten 1011'eb7&lels. i d.t/
d.n til enhver tid g~ldend. byglllDI."«l_.n~/bY'.plD8sv.dt.t 0& 10.,-
,lvningen 1 det hele taget skal respek~.r.e uans.t foran .... te best.m-
melser.
Denne deklaration beg~es tinglyst på matr. nr. lola og l.ib af P.d.~- -
sker sOBn.
Med hensyn til pantehæftelser, servitutt.r Ol andre byrder benvise. til
ejendommens blad i tingbocen.
Påtaleretten tllka.mer den til enbver tid være". ejer at matr. nr.
101!, Ol lolJa. 0l parceller heraf øam:tnaturf'r.drdD.8n~vDet for Bornholms
..tsrådskreds og frednlnlsplanudvalget ter Bornholms .. t.
~~enhavn, 4en 2/12 1960.
Soa ejer -.,t m.atr. nr. lol!. og

"
matr. ar. lolb: Gu.r~_

- J(8~.) (sign.). ,
rigtighed og un4erskriftens _,thed :

Navn: .. A,l'ldersen.(81&01)
stil:tJ;as:.as. .-
:Bopeli Stenga~,rd8&ll.'91. 17n.bl.

E. straas_

Jl1 vi tterllghed Qil 4.ter1ngensf ;.~Jlt P. Wederv"', (.1gn. ~;", ,<

~lling: assistent '
BopII1; V•• tbanevej 9, Valb1.

• Indført 1 4abogen for Neksøretskreds,. ~.. § 12 kr. lo,

-- § 1.1 "
den lo. januar 1961.

r 4 Lyst. Akt: Ska'b E no. 544.U4II .. J Extrakt-ud skrift at J/S reg. :torevis t.

I talt kr. 17 s. Hassins
~ '''2&!Zd& ii' ~{~i 'fJ~j

_ ....... MaJ
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Afskriften. r1g~1&hedbekref~ea.
DGBmeren i Wek .. købstad m.v., den 15. tehruar 1961 •.'
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