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AAKIRKEBV KOMMUNE REG. NR. 356Y

KORTBLAD NR. 5335 1 20000

MATR.NR.: 2b SOGN Aaker

AREAL•e EJER Privat

• FREDET lyst 29.5.1964e Deklaration,
o at sikre den kulturhistoriske og landskabelige værdi,FORMAL som

Myreagre Mølle repræsenterer.

INDHOLD Fredning af Myreagre Mølle.
Bestemmelser angående bygningsændringer, reparationer m.v.
I en afstand af 15 m fra møllen må der ikke foretages
bebyggelse, beplantning m.v.

ee
o

P A TA L E R E T : Nationalmuseet, Bornholms museum og fredningsnævnet for
Bornholms amts fredningskreds.

REG. NR.: 138-01-7
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REG. NR. 3 3 S-~
bMatr. nr. 2- Aaker Sogn

pØndre Herred
Bornholms Amt

Akt. Skab G nr. 457

-1786 29. Maj 1964

Anmelder:
Nationalmuseet.
KØbenhavn K.

DEKLARATION

Til sikring af den kulturhistoriske og landskabelige værdi, som Myre-
agre Mølle repræsenterer, begærer undertegnede ejer af ejendommen,

matr. nr. 2b Aaker Sogn for mig og efterfØlgende ejere følgende bestem-
melser tinglyst paa ejendommen og de parceller, hvori de maatte blive
delt:

1) Der maa lwerken foretages udvendige eller indvendige bygningsændrin-
ger paa mØllen uden de paataleberettigedes samtykke. Denne bestemmel-
se gælder ogsaa mØllens mekaniske dele, saasom gear, kværne m. v. samt
for vingerne og for krØjeværket.

2) Enhver reparation, hvorved gammelt erstattes med nyt i samme maal
og i samme materiale, kan dog frit udfØres. Der tillægges efter denne
deklaration de paataleberettigede ret til at vedligeholde de fredede dele.

3) Naar det bliver økonomisk muligt, vil møllen blive opmaalt paa de
paataleberettigedes foranstaltning og uden udgift for ejeren, og en kopi
af opmaalingstegningerne vil da være at vedhæfte denne deklaration som
grundlag for bestemmelserne i §§ 1,2 og 6.

"
4) Hvis mØllen har staaet ude af drift med vindkraft i over eet aar fra det
tidspunkt, da den paany kunne kØre, kan Nationalmuseet overtage driften
for et tidsrum af mindst 5 aar.

5) MØllen og grunden deromkring i en afstand af 15 m maa ikke anvendes
til oplag af mØlledriften uvedkommende effekter.

6) Der maa ikke foretages nogen bebyggelse eller beplantning og ejheller
jordarbejder paa det i § 5 nævnte omraade.

7) Naar der ikke er folk paa møllen skal den holdes aflaaset. Der skal
mellem ejeren og de paataleberettigede kunne træffes aftale om offent-
lig adgang, men ejeren kan dog begrænse adgangen til de perioder, hvor

møllen er i drift og der er mandskab paa møllen samt til de perioder,
hvor de paataleberettigede paatager sig ansvaret for forevisningen. Op-

kræves der entre ved forevisningen, skal 75% heraf gaa til mØllens ved-

ligeholdelse.
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8) De paataleberettigede skal naarsomhelst kunne besigtige mØllen

for at konstatere, om denne deklarations bestemmelser overholdes.

paataleberettigede er:
Nationalmuseet, KØbenhavn K.
Bornholms Museum, RØnne, samt
Naturfredningsnævnet for Bornholms Amt.

Denne deklaration begæres tinglyst paa matr. nr. 2 b Aaker Sogn,
Bornholms Amt.

Som ejer: Ejner Jensen 03-03-1964 og 27-05-1964

Ovenstaaende bestemmelser tiltrædes for:

Nationalmuseet: P. V. Glob dato: 29-12-63

Naturfredningsnævnet for Bornholms Amt:

F. Asmund dato: 23-05 -64

Bornholms Museum: Aage r. Davidsen dato: 03-03 -64

IndfØrt i dagbogen for NeksØ retskreds
den 29. Maj 1964
Lyst. Tiltrædelsespaategningerne for Nationalmuseet og Bornholms
Museum er underskrevet paa den hertil indleverede tinglysningsgen-

part.
Anm: Forud hæfter servitut og pantegæld.

Ole Mitens

Dommeren i NekSØ
(prægstempel)

§ 1 4 II Kr. 3. OO

laIt Kr. 3,00

Modtaget 20 April 1964
41-64

Fredningsnævnet for Bornholms Amtsraads-
kreds.
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