
Afgørelser - Reg. nr.: 03304.01

. Fredningen vedrører: Sandbogård Hus

Domme

Taksatio ns komm iss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 07-04-1964

03304.01



DEKLARATIONER>



REG. NR. O '2:> -:3:> aLt e O l O
5AND\?JO~~RD \-tUS

e,

• 4o I A lL l 1\1Ct E - <9.u D t'L~b: M

MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. '2. '{II 19b5)
~ omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

2 3> ~ Al \ \'V\.cre - S&~cR.V\' q- Vlavk \ 0 vcle vo C \...J

•

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:



,

Mtr. nr., eJer/.r, sogn: 23-a Allinge-Stempel: 2
(I K.benham barter)Sandvig købstads

.CI •.... },.tJIc. ''''
deleJbd. og bl. I tingbogen, mark j ord er •

Irt. nr., ejerlav, I09n• Y' I 2 'tJt~{~~ 2 3 A
Gade og hu. nr.: I _/r,1 Anmelder;

. ;

C.A.Arnoldus
landsretssagfører
RØnne.

1J~;t jJJ 23/'
~FI ~-kf~ t~t/t-/{vf
/Y1c~ r 2- 3 J, f 2-1"',., Ir?r-

~D E K L A R A T ION----------~----------------
Underskrevne pensionatsejer E.J. Andersen, Sandbogård,

Sandvig, som ejer af ~atr.nr. 23-a Allinge-Sandvig købstads ~arkj.,
bestemmer herved i anledning af en påbegyndt udstykning af en parcel
af matr.nr. 23-a2med henblik på bebyggelse af parcellen nr, 2
af areal 2,500 ro ved opfØrelse af et sommerhus fØlgende:

Forinden byggeriet på parcellen påbeRyndes skal byg-
ningstegning og beliggenhedsplan forelægges natnrfrednings-
nævnet' for Bornholms Amtsrådskreds til godkendelse.

2.

~gningen skal være i overensstemmelse med den af
naturfredningsnævnet for Bornholms Amtsrådskreds godkendte teg-
ning.

Bygningens t~gdækning skal være af mØrkegr~ farve eller
af brændte rØde eller sorte tegl, græstørv eller strå. Ydre byg-
ningssider skal fremtr~de i farver dannet af jordfarverne (okker,
terra di sienna, umbra, engelskrØdt, italiensrØdt, dodenkop) eller
ved de nævnte farvers blanding. Til dØre, vinduesrammer og mindre
bygningsdele er også andre farver tilladt.

Denne bestemmelse begæres tinglyst på matr.nr. 23-a Allinge-
Sandvig købstads markj" idet der med hensyn til pantehæftelser,
servitutter og andre byrder henvises til ejendomMens blad i tingbogen,
og idet naturfredningsnævnet for Bornholms Arntsrådskreds skal v~re
påtaleberettiget.

Bandvig,den 7/4 1964.

E.J.Andersen.....
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