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MATRI K E L FORTEG NEL S E
(ajour pr. Ley S- 19b y)
Er:edniflgenomfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .

lSO~ Peck-e V'.:; ke.v- .

I

Gældende matrikulært kortbilag: .....-:

Se også REG. NR.: O7S- O O _ 000



- I henhold til REG.NR. 07500.000
er

® Deklaration, tinglyst 2C, / S 19 (;,<:J
Nævnskendelse af / 19 , tinglyst / 19

Overfredningsnævnskendels af / 19 , tinglyst / 19

Tillægskendelse af / 19 , tinglyst / 19

® ophævet i sin helhed

delvis ophævet.

SE REG.Nl O,S 00. 000 - fredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980 .

•
9. Deklaration tinglyst den 29. maj 1964 i sin helhed. Har på-

Rec'

:>3'15(,.ooohviletmatr. nr. 150 ,2., g og h.
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KORTBLAD NR. 5435 1 20000,

MATR NR 150c SOGN Pedersker

AREAL 0.7 ha
e,
I EJER Privat

FREDETe Deklaration, lyst 29.5.1964
o Bebyggelsesregulering.FORMAL

INDHOLD Bestemmelser angående bebyggelse og beplantning m.v.

I o

PATALERET Fredningsplanudvalget, fredningsnævnet, Aakirkeby kommune
og til dels ejeren af naboejendommen.

REG. NR.: 138-03-17
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.' Mtr. nr., ejerlav, sogn' l C; Oe

./ ,
(I København kvarter) ?eders.rc.?r

eller Cl de s.nderjydske lands- E: O ~rl
dele) bd. og bl. Itingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

REG. NR. 334"~ ~Y6"y
kr. Ol øre Akt: Skab nr.

(udlyloc •• f dommerkontoret)
2Stempel:

30rnh;;1:Js
apr' •

Anmelder;
L,Å~JDINSPFKTØR
f,.IJ('U lCll['lN

Deklaration

Undertegnede ejer af natr.nr. 150.2., l'eG.p.J"fl1Cl?rSOtrn, pålr-oce;er her-
ved for mig og efterf2ilgende ejere, min iorn,';;l{nte ejcndo:-'i f0l))~endc
servitutter:

a) .i.~å grundene må kun opføres beb~rse;el&e, der BleIF::I<:r''lvendeG til
beboelse (nato:phold) i tidsrl.ttnJ.let 1. ':J·fri] til 30.1::f')1)t. og uden
for dette tidsrum, til kortvarig'3 feriecph0ld, W8el~('"(Ld ~ og lig-
nende. Eksisterende bebyggelse (to .tUs€) yrd. kun aY'.vende~ p:1. sa11-
roe måde.

b) På hver særE>kilt '!latrikuleret grund m1 kun opf.'Jre~ GTo l:~n.rl.:elt be-
boelse. Bebygget are:,l m~ for hver beh~el~e iKke ov~rstif~ 120m2
og for hvert udhus ikke oversti.:$e 30 m •

c) Grundene skal heve en Bt~rre18e af mindst 2~OOm2, hvortil for-
nødent areal til 6.00 m bred vej Kan 'Tle(tre~~lles.

d) Spildevand kan, s~fremt ~undhed8kommi:3sionen r:cddel8::" :r..idlerti-
dig tilladelse, afledes til siv€anordning~r. Som latrin anven-
des kemiske tørklosetter, :ned mindre 6i..t~l.dhedskoT'l1l11bslo"'len med-
deler midlertidig tilladelse til w.c. efløb efter grun{enps for-
syning med vandværksvand.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 M fr~ midt~n ~~ den eller de til-
stødende veje, hvor større bYtxe1irdeBfE ,and i~;.ke er beste!tlt, og
mindst 5 m fra naboskel f.s.v. en Dinere afst~nd ikke er til~ant
ved bygningsreglementets be~te"Jme18or 01'1] ftc;.r8p er, skure, udhuse
o~ lignende minGre hygninger.

f) Bygninger m'l ik.:{e opføres yr;ed.LIere eJld een '-};-ap:e med u~nytte t
tagetage uden kvietvinrluer og lignenL::~ og ikke L.~'Jt·d en rH~jrje
over 3,00 Jl1, rep:net for terr:.::n til l~u l ir., i e I hvor YU(:;Z''"'oJ,'''' og
t&gflB de mødee (bortset i'ra ga.vl trekerrter ) e 'L8ge-u;J ytl1J~O:' Plsn
det vandrette plan }t1~ ik;.ce overs"tiigø ~j5°.

g) '1agdækning skal vct:;r~af lllørke,-:;råferve, br,'nate teL-.:L, g:'::8.'ctørv
eller strå.

h) Ydre bygnini.sssider skal fremtræde i rar-ver d&.tm~t af jo:-dfarve::::--
n~ (okker, terra di sienna, umbra, engel~kr~dt, i t::llienskrø(:t,
dodenkop) eller hvidt, Bort eller ved de nævnte forvere blaf1uing.
Til døre, vinduesrammer og lignende mi:r..dre bygnir.gsdt::le or og-
så aIldre .:thrver tille.cl t.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Pla~Gt~nGdr m~ ikk~ overstige
en højde af 6 m.

: I
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Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på ste(let
naturligt forekommende vækster skal anbringee 1 umiddelbar tilknytning
til og inden for 10m fra bebyggel~en og sammen med denne indesluttende
et ubebygget areal på højst 100 ID og således at bebyggelsen sløres for
indblik fra tilgrænsende vej. På grundene må løvr1øt kun foretages spredt
beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakteren
af den eksisterende bevoksning (plantr-ge og lyng) skal stede€ bevares.

l) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.
m) Al parkering af jernbanevogne og lignende samt biler, der i det ydre

adskiller sig væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for
grundene, med undtagelse ~f almindelig af- og pål~sning og lignenoe.
Parkering i det frie af cw~pingvogne på eller uden for grundene kan ~un
ske med sognerådets tilladelse.

~derl1gere indskrænkende bestemmelser om retten til hebygeelse m.v. i det/
.en til enhver tid gældende bygnin.:ereglement/bygningsvedtægt og lovgiv-
ningen i det hele t~get skal respekteres uanset forann~vnte bestemMelser.

lenne deklaration begæres tinglyst ~å matr.nr. 150~, l'edersker sogn, ur..
A.er forudsætning af godkendelse af naturfredningsnvmnet for Bornhol~s ~

~ terådskreds, tor hvilken instane deklar8.tionen skF~l forf,l>i:ggesi 11. t.
iaturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedersker
togneråd 110m bygningsmyndighed , for hvem deklarationen Sk81 foreLt:gges ih.t. landebyggeloven. eMed hensyn til pantehæftelser, servitutter og anere byrder Lenvises til

, ejendommens blad i tingbogen.
F~e~r)~gsp:anudvalgeL for Fcrnhol~s amt

Påtaleret tilkommer naturfredningsn<..Nnet for Bornholms amt,/~ornholms
amtsråd og Pedersker sogneråd. Por såvidt angår punkt e tilkomIT.erpå-
taleretten eddvidereden til enhver tid værende ejer af naboejendommen.

KlemensKer, den S II Zl ::'1"' i l .~(:64........~ ~ .
Emil J nsen « i(~n. ), Som ejer af matr.nr. 150.2,: •••••••••••• ~•••• • • ••• • • • • •• • • •• • •••• • • •1It!1 vitterlighed om dateringens rigtighed oe underskriftens ægthed:

• E.inåI' Ipsen (S:llZll..)( Navn ••••••• Ue •••• r. e •••••• L.t; •• ' •••••

.t . . avlsbru.o.:er111~ng••••••••• c, ••••••••••••••• Stilli . laL A-"ost ~'l_te:..ng .

AR1""" , IleAdresse: ••• :-<...-'-.""-.-1 .:\. . J, d e'"' • ,t:=tT'.::3D 3. L ~".:. r ;::>se •••••••••••••••••••••••••

Kan godkendes: : e (lc T' c:: ". 'I' Q v~r ' . "T' r', ~... ... ....... "- ...... --.J' '- - ....' L,

Godkendes.
Fredningsnævnet for Bornlwl ..ls aJ[ltsr~-l.clsKreds, '~kn 25. :rli.1.(~ l )(JL,.

8'.AsT~m:d (sign.)

Jr.·ifØrt i rL,"OOf,f-'D for
Ilnr.l ':"l(i.~:--:'tlcj l('l;!l
L,\TSt.
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