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MATR.NR

AREAL

e EJER.,,
FREDETe

o

FORMAL

INDHOLD

o,e PATALERET
'-

REG. NR.:

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. ~~40

KORTBLAD NR. 5435 og 5335 /16l2. 'III sø 1 20000

P b41 , 103 ,
og lloa

8,0 ha.

SOGN Pedersker

Privat

Deklaration, lyst 13.5.1964
Fredningsnævnets kendelse af 18.6.1982. (138-03-59)
~cby~~cloeore~ulcFift~ e~ landskabsfredning

Fredning af nærmere bestemte dele af
På ~e~~cjenaemmeR till~aeo uaoty~(et

ejendommen.
og bc'e;yggctcf'5cr

aærmoro bostommolsor.

Ejer af nævnte matr.nr.e og pc.
fredningsplanudvalget, Åkirkeby
ejeren af matr.nr. 111 a.

heraf, fredningsnævnet,
kommune og til dels

138-03-16



REG.NR.O~$40.oco

• I henhold til REG.NR. 07500.000
er

® Deklaration, tinglyst t6/ S- 19bLJ
Nævnskendelse af / 19 , tinglyst / 19

Overfredningsnævnskendels af / 19 , tinglyst /

Tillægskendelse af / 19 , tinglyst / 19

19

ophævet i sin helhed

Q9 delvis ophævet .

SE .REG.,Nl,O'SOO.OOO - fredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980 .•'-•

8. Deklaration tinglyst den 13. maj 1964 i sin helhed på matr.
nr. 11o.S, d, e, f, g, h, i, k, l, ~, n, ~, E og ~, medens
deklarationen opretholdes for de øvrige omfattede ejendomme,
der ligger udenfor lokalplanområdet.
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Mtr. nrl" ejerlav, sogn: #at2 Stempel:
(I Københavri\ kvarter) /:?~'" _n i?

eller (I de sønderjydske lands- ;J'.t:Ø#wI,~,
,dele) bd. og bl. I tingbogen, ~. -/--
'a~. nr., ejerlav, sogn.

. II/tf! ., . lorti,
I J( ()J, • ol- ° II 'IJ, - t ° I

Undertegnede Emry Christiansen, som ejer af matr.nr. 41 m, 41 p, 103 b,
107a, 109 ti og 110 a af Pedersker sogn pålægger herved for mig og
efterfølgende ejere min-fornævnte ejendom og evt. senere udstykkede
parceller heraf følgende servitutter:

kr. øre Akt: Skab -'1 nr. Ii '"/)'
(udfyld.. tY'/ommerkontortlt) I

REG. NR. O 33 '10. d ~ ø

Deklaration.

Anmelder:
LANDINSPEKTØR
AUCUSTOLESEN

5T TORVEGADE 12 _TLF, RØNNE 1878

l. De dele af matr.nr. 110 a, der på vedhæftede kort er betegnet med
"A", fredes, således at ændringer i den bestående naturtilstand
lynggroet areal - og deling af lodderne ikke ma finde- sted.

2. ~e dele af matr.nr. 110 a, 103 b og lort a, der pa vedhæftede kort
er betegnet med "Bil, fredes, således at de skal henligge i den be-
stående tilstand - landbrugs jord - eller i naturtilstand uden busk-
og træbevoksning. I tilfælde af udstykning kan dele af "B" i~ke med-
regnes til det nedenfor iillførtemindste netto areal på 2500 ro for
parceller.

3. Matr.nr. 41 ID og 41 p srunt de dele af_matr.nr. 110 a og 109 a, der
på vedhæftede kort er betegnet med "C", fredes, således at de skal
henligg8 som l~ndbrugsjord eller i naturtilstand. Disse dele kan
d06 senere frigives til udparcellexing og bebyggelse, såfremt na-
turfredningsnævnet for Bornholms aIil'Gsrådskredsog frednlngsplanud-
valGet for Bornholms amt ikke lllodstBttersig det.

4. Pedersker kommunes offentlige bivej nr. 3 skal henligge med en bred-
de af 10 meter over matr.nr. 110 a. Det fornødne areal til udvidel-
sen afstås vederlagsfrit.

5. Udparcellering og bebyggelse af den ikke fredede del af matr.nr.
110 a, 103 b og 107 a skal finde sted i overensstemmelse med føl-
gende bestemmelser:
a) På parcellerne må kun opføres bebyggelse, der alene. anvendes til

beboelse (natophold) i tidsTImm1et l. april til 30. september og
uden for dette tidsrum, kortvarige ferieophold, weekends oG lign.

b) På hver s~rskilt matriku1eret parcel rnå kun opf0res en enkelt be-
boelse med de til en sådan bebyggelse sædvanlig tilhørende udhu-
se o;~.garager.

2
tC) Parcellerne skal have en størrelse af mindst 2500 m og skal kun-

ne rumme et kvadrat med sidelinie 40 meter.
d) Spildevand afledes til siveanordninger. Som latrin anvendes ke-

miske tørklosetter, med mindre sundhedskommissionen meddeler
midlertidig tilladelse til w.c. afløb.

e) Bebyggelse af parceller skal finde sted bag de på dekJarations-
kortet viste byggelinier, der er beliggende 25 m fra henholda-
vis midten af de offentlige biveje nr. 3 og 14, Skellet mellem
matr.nr. 110 a, 136 a og 136 b, smst., fra arealerne mrk. "A",
og iøvrigt som vist på deklarationskortet. Bebyggelse af den del
af matr.nr. lO} b, der er beliggende øst for offentlig bivej nr.
13 skal finde sted inden for et kvadrat på 25x25 m i loddens syd-
østre hjørne.

Jen.en & Kjeld.kov A/S- København.



f)
g)•

Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,10.

Bygninger må ikke opføres med mere end l eta~e rned udnyttet tag-
etage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over
3 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade
mødes {bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med det vandret-
te plan må ikke overstige 55°.

h) Tagdækning skal v~re af mørkegrå far~e eller af brændte røde
eller sorte teGl eller ~ræstørv.

i) Ydre bygningssider skal fremtræde i'farver dannet af jordfarver-
ne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt,

~ dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de navnte farvers blanding.
Til døre, vinduesrænmer og mindre b~gningsdele er også andre
farver tillad t.
Telei'onmaster må ikke etableres.
Parcellerne må ikke hegnes. Til sikring af at der ikke fra parcel-
lerne sker uretmwssig adgang til bivej nr. 3 skal der dog Jangs
den bebyggede strækning af bivej nr. 3 etableres lukket trådhegn
i en afstand af 5 m fra vejskel og bag oversigtslinie~ eller
etableres uiJrudt effekti.vt hegn ved hertil egnet beplantning
uden karakter af hæk i nødvendig dybde fra vejen.
Læhegn i form af levende hegnaf de pu_ stedet naturligt fore-
kommende v~kster eller af højst 1,8 ID højt wnalet raftehegn kan
anbringes i umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra be-
byggelsen og sammen med denne indesluttende et ubeb,;'ggetareal
på højst 100 m2.
Hvor beby~ :21D~nikke sløres af eksisterend~ bevoksning, skal der
foretages en 8:o,d2n læplcmtning, således at bebyggelser~ samtidig
sløres i forhold til omgivelserne.
ParcellernE':ma iøvrigt ikke beplantes ud ov€r, hvad der måtte
v~re nødvendigt af hensyn til vedligeholdelse af plantagen på
ma tr.nr. 110 a, der skal bevares som plallt~"ge og med et ubrudt
skovbryn.
Der pålægges fri oversigt ved de på vedhæftede kort viste :e~-
hjørner efter qfstanden 15x60 ID ,og 15x15, I~8.1t langs frem~ld1ge
vf?jsider, som vist på kortet j~f. ministerLet,for offent~lge a~-
bejders vej reg-Ler, således at der hv~rken var1gt ~lle~' m1~lert1-
d1gt anbringes genstande eller foref1ndes bevoksn1ng af ~vørre
hø jdre end O, '(5 ID over en flade gennem de tils tødende veJ baners
niveau.

•

e. m)•e
" .n) Der udlægges private f:''3llesveje i overensstemmelse med de på ved-

hæftede kort viste linieføringer o~ bredder.
uarcellernes adgang til offentlig vej skal finde sted ad de så-
ledes udlagte privat fællesveje med de to viste overkørsler til
oivej nr. 3 og bivej nr. JA som eneste adgange, fælles for hen-
holdsvis parceller vest for og øst for bivej nr. 3. Nævnte to
viste overkørsler og den viste 10 m brede privat fællesvej fra
matr.nr. 110 a's sydskel "til bivej nr.3 skal vær'.::;til rådighed
efter sognerådets nærillerebestemmelse, også som vejadgang for
evt. senere godkend te udstykning af tilstødende eller andl'e nær-
liggende arealer. Den viste 6 o brede vej langs skellet mod matr.nr.
111 a skal vwre til rådighed som adgangsvej for eventuelle parceller afe matr.nr. 111 a.
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IIPåtaleret tilkommer den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 41 m,
41 p, 103 b, 107 a, 109 a og 110 a og parceller heraf, naturfrednings- l
nævnet for Bornholms amtsrådskreds, fredningsplanudvalget for Born- I

holms amt og Pedersker sogneråd., samt fos.a. vejretten for evt. parceller i
ar matr.nr. 111 a - under Dunkt :5 n - den til enhver tiJ. værende ejer af matr.nr. l
~Ju.~1'sk~C~;'dtfefi ~ 9. ~963. I

6. Bestemmelserne i stk. 5 træder først i kraft på den del af den
ikke fredede del af ejendommen, der el'betegnet med "D" på det
veuhæftede kort, og som allerede er bebygget eller anvendes som
have i tilslutning til den eksisterende bebyggelse, såfremt det
herhenhørende areal agtes anvendt til sommerhusbebyggelse.
Bestemmelserne under punkt 5, l finder dog ingensinde anvendel-
se på arealet mrk. "D".
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Yderligere indskrr,:nkende bestemmelser om retten til bebyggelse i det/
den til enhver tid gæld~nde bygningsreglement/bygningsvedtægt og lov-
givnillgen i det hele taget skal res.pekteres uanset forannavnte bestem-
melser. (Det bemærkes bl.a., at der for opførelse af al~mindelige som-

.,merhuse ef"ter landsbyggelovens iKrafttræden formel t kræves dispensa-
tion fra b;rggelovens ~ 15, såfremt arealet ikke er udla{st i bygnings-
vedtwgt SOffi sommerhusområde.) .

/

\

Denne deklar8~ion begæres tinp~ist på matr.nr. 41 m~ 41 p, 103 b,
107 a, 109 a og 110 a af Pedersker sogn.
Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre b. rrder henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

Som ejer af lnatr.nr. 41 m, 41 p, 103 b, 107 a, 109 a og 110 a af
Pedersker sogn: 4--'(7'" ..../~~.-e-_
Til vitter~ed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:
Navn: 9u~ Navn: 4~ 9'~~~
Stilling: /~~kI.zf":, Stilling: ~/",."wdf-7

Bopæl: lS§Cel""4!~~ J,t.J'> (?~~ .Bopæl: ~d;.r~· fa
, /f'P'~

Godkendes.
Naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds,18.januar

F.Asmund (sign)
Godkendes

Pedersker sogneråd, den ll. marts 1964
Aksel Jense~ (sign)
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Indført i dagboyen for Neks@ retskred.:.
(Im 41:'1) ~:111, ~ 1~1(·1.
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