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FORMAL:

INDHOLD

SOGN Ibsker

Neksø kommune

Deklaration, lyst 13.2.1963

Bebyggelsesregulering.

Ejendommen må kun anvendes til offentligt formål.
Såfremt bebyggelse til offentlig formål finder sted,
skal der foretages en stedesegrøn beplantning omkring
bebyggelsen.
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PATALERET .Fredningsnævnet og fredningsplanudvalget

139-02-12



REG. NR •• u~y %0,

A F § K R I F T.
'e Katr. nr. 2' ! Ibsker sogn. Akt: Skab K nr. 628.

Anmelder: Fredningsplanudvalget
tor Bornholms amt, RØnne.

D E K L A R A ! I O I.
Undertegnede Svaneke byråd pålægger herved tor nuværende og tremti-

dig. ejere den Svaneke kØbstadskommune tilhørende ejendom matr. nr. 23 ~

at Hovedejerlavet i Ibskel' sogn følgende servitut.
2

E3endoJDlllen,hvis areal er 180. kan alene anvendes til oftentligt
tormål. Såfremt bebyggelse til oftentligt tormål tinder sted, skal der fo-
retages en sted841røn beplantning omkring bebyggelsen, der helt dækker
denne tor indblik tra oftentlig vej og slØrer denne i torhold til det
ø'Yrige omgivende landskab.

Denne deklaration begæres tinglyst pi metr. nr. 23 g at Bovedejer-
lavet i Ibskel' sogn.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises
til ejendommens bled i tingbogen.

Påtaleretten tilkommer naturfredningsnævnet tor Bornholms amts-
rådskreds og tredningsplanudvalget tor Bornholms amt.

Svaneke, den 9. januar 1963.

•
Som e3er at metre nr. 23 ~:
Emil Andersen + 8 ulæselige navne sign •
Det attestere" at foranstående deklaration er underskrevet at

det samlede byråd.
SVaneke den 9. januar 1963.

Emil Andersen sign.
Godkendes.

Borgmester.
Fredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds, den 9. februar 1963.
F. Asmund sign.

IndfØrt i dagbogen for
4tl NekSØ retskreds den 13. februar 1963. Lyst.

Fredn:n~:'i':',"~.s sign.
Bornholms ~~tsrådskreds'lti



Atskrlttens r1gt~hed bekrættes.
Fredningsnævnet tor Bornholms aatsrådskreds,

qJp~~
marts 1964.
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