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121nd SOGN Poulsker

Privat.

Deklaration, l. 9.7.1963.

Bebyggelsesregulering.

INDHOLD Bestemmelser vedrørende bebyggelse, udstykning og
hegning m.v.

I oPATALERET Fredningsnævnet og fredningsplanudvalget.

REG. NR.: 138 - 04 - 21
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Matr. nr. 121 nd Pou1eker sogn. Anmelder: fru Inge Gunhild
Lytto..., J'alkoJteralle 2 II,
Kebenhavn P.

Stempel: kr. 2,00.

Deklaration.

~ I henhold til af fredn1ngeplanudvalget for Bornholms amt stillede
betingelser for tilståelse af bYlle- og brugøti11adelse tor den m18 til-
hørende paroel matr. nr. 121 ~, Poulskør sogn, erklærer jeg hervedatt a) På paroel1en må kun optøres bebyggel ••, der alene anvendes til beboelse I

"_lnatoPhold) i tidsrummet l. april til 30. september og uden for dette tide.
rum til kortvarige ferieopbold, weekends og lignende.
b) På grunden må kun opføres een enkelt beboelse med ikke over 120 m2 be-
bygget areal, samt eet udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Udhus må
ikke opføres før beboe1sesVygning.
c) Grunden må ikke udstykkes.
d) Bygninger skal holdes mindet 20 m fra ejendommens østekel og mindet
5 m fra naboskel.
e) Bygninger må ikke opføreø med mere end l etage med udnyttet tagetage
uden kv1stv1nduer og lignende og 1klte gives en bøjde over 2,80 m regnet
fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagtlade mød •• (bortset fra

• gavltrekanter) • Tagets vinkel Dled det vandrette plan mA. ikke overetige
55°. Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet pA.de en-
kelte parceller.

~~) Tagdækning skal være at ~rkegrA farv. eller brandt. rede eller sort.
tegl eller græstørv. Bygn1nger med tage at str4 eller andet lige øl let
antænde11gt materiale kan ikke optør •••
g) Ydre bygn1ngss1der skal fremtræde 1 farver dannet af jordfarverne (ok-
ker, terra di eienna, umbra, engelskrødt, 1ta11enskrødt, dodenkop) .ll~r
hT1dt, sort eller ved de nævnte farver. blanding. Til døre, Vinduesrammer
og mindre bygningsdele er ogs4 andre farver tilladt.
b) Telefonmaeter må ikke ~tabler.s. Flagstænger må ikke overstige en
hø~de af 6 m.
I) Grunden må ikke hegnee. Læhegn i form af levende hegn at de på stedet

~ forekommende vækster eller højet 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbrin-
,.. i umiddelbar tilknytning til og inden for lo m fra bebyggelsen og sam-
m~~r.t;~1\!v4.tep,tt.nde et ubebygget a.rea1 på højst 100 m2• På grunden
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ml 18Yrigt kun toretagea spredt beplantning med pi atedet naturligt tor"
~ kommende vækster. sAledes at karakteren af den ekaisterende bevoksning :1

området (gran, fyr, lyng) ikke ændree. Hø~atammed. træer må kun tæld••
inden tor 10 m tra beboeleeebygningen.
j) Blltænd:1ng og benyttelsen at udendør. ildateder forbyde ••
k) Al parker1ng at 3ernbanevogne og lignende samt biler, der :1 det ydre
adskiller sig væsentlig tra personbiler, er forbudt på eller uden tor
grunden, med undtagelse at almindelig at- og pålæsning og lignende. Parke-
ring i det frie at campingvogne pi eller uden tor grunden kan kun ske med
sognerådetø tilladelse. På parcellen skal indrette. to b11parker:1ngeplad-
.er eller een garageplada i det tilladte beboelseehuB eller udhus med 1'01'-

'e plade af tiletrakkelig størrelse.
1) Såtremt en projekteret 10 m bred vej langs og øst 1'01' grundens østskel
anlægges, skal adgangen til grunden alene tinde sted ad denne vej. Den pro"

'

r ~jekterede vej tører ud til samme 1'ælleeveJ som den nuværende adgangsveJ tiJ
grunden.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m.v.
i det/den til enhver tid gældende bygningeregle.ment/bygningsvedtægt og
lovgivningen i det hele taget skal respekteres uanset forannævnte bestem-
melser.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse som servitutstitten'.
for ejendom matr. nr. 121 ~ Poulsker sogn, idet påtaleret skal tilkomme
Xaturfredningsnævnet for Bornholms amtskreds og tredningsplanudvalget tor
Bornholms amt, ligesom det påhViler samme myndigheder at foretage denne de"
klarations aflysning. såfremt den foreliggende fredningsplan ikke •• rme11lfe ..

r,re. eller ikke vedvarende fuld t ud opretholdes for alle nuværende og sener4
~ ludstykkede naboparceller til min lvennævnte ejendom.

København de:n8-7-196'.
Som ejer, sign. Inge Lyttov.

Indført :1dagbogen for Neksø retskreds den 9. juli 196'.
Lyst.
sign. Enevoldt.

cst.
L.S.

Dommeren 1 Neksø.

Afskr11'tens rigtighed bekrættes.
Fredn1ngSnævn~~_BOrnhOlmS ømtsrAdskrede,

e '---1.~
Fredningr.nævnet 21'1' -

for It
Bornholms amtsrådskreds b3

den
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