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MATR. NR.:

AREAL:

EJER:

FREDET

• FORMÅL:

INDHOLD:

HASLE KOMMUNE REG. NR.

KORTBLAD NR. 5l~~ 1:20000

741 og 7fl! SOGN: Klemensker
0,4 ha.

Privat.

Dokument, l. 6.8.1968.

Beplantningsdeklaration samt bebyggelsesregulering.

Beste~elser ve~rende beplantning i skel og på ejen-
dommen iøvrigt.
Forbud mod opførelse af andre bygninger end den god-
kendte plastichal.

• o
ePA TALE RET: Fredningsnævnet.

REG. NR.: 140 - 02 - 4



'OITIOtIlTO tlooes

vffp-?o~o 7tt!
/~ k{/) /}:Jr--

/{ . - ~l.'n...
~tHllngsnf3VR0t

Ior
E~mho!rns am ~~o

D«st~IU:a

J.116/.6:1

~~~C:lSL~ClillvnQtfor Bornholmo
.A2~cS"~i.1~~r~d8 ,

Do~c:rl:ontoNt t

nc~~~.

JO'.'I'nlll "t.
J.565/67

.0

"LIs ~~ldbclc J"rGeneen K~!nlko.liG Lage!", r.~ille,har af gårtiejer E.An-~~r~Gn, Jyd~går6, Hasle, ~~bt an endnu ikk~ udstykket parcel Qf matr.
E~. 76-h m.fl. Kleme~6ker sogn med hcnbli~ på på parcftllen at optare
t~ plast1chal. f

A 'v. U' l~zn p~~~ldGnde pl~~l er b~11ssendG på hjørnet af ~nne-Haele lnn(~~
"''''.1 ee '/;}Jcn[1"(\ donno landevej ~od J:ldee;ård, eåledee at parcollanaQDt11~ø G~al gr~noer op til Eanne-Hasle landevaj og parcellena eyd11eo~~Jl ~~~~c~r op til vejen fr2 R~nne-HaBle landevej mod Jydogdrd. Par-
(,/QIIQn:J at'C1C1.lor 0&. 2.415 tl • .

~:lc~Qbcta v1r~goEbod bøstår 1 køb 06 B3lg af kemikalier 0& andre ar-
titler til lcndbrugs- og ckovbrugBvirkso~~ed, samt 1 køb, torarbø~a-

'~1n; oc oale af carkfrø 0& 8~5æd.
lck~bQtm evr1go bygninger er.beli~g~nje um:dd~lbart 8yd fer den tor·

~torto voj fre. Rønne-:l-iBlo landevej :n.odJydeg~rd og den anførto
plnotlcha! ~gteB Dålode~ orf~rt 1 ~idd~lbar nærhed af selskabet. 8T-
l:'1r;()bygnl~6r o~ ~t-:,e anvf'r.dt tL~ o}'lagrlng ~r de. for&.n antørto ara

~1klcr, com virkoo~~ed~u furh~dl~r ~.v.
ton V~;~ld~nde plastlchal Orf2r~B af lamtnerede fyrretræsbuor og ov.r·
t%~~kGJ UQ6 svær 8r~eret hvid plastic (Trivira plastic). Hallin .r
lG D t:od, 30 D lang og buernes største ~~jdG er 6 m.
r~ d~ f1an1acnd. plnet10hal or beliggende ~indre end 100 • fra da
fc~n :~fo~ta TGjC, tl1lndar j~b cig herv~d 80m adTokat for i/s Gu14-
t.~ Ju~~QUDQn lom1kall0 L~er, Hsals, at anasge om, at der ~, ~11TQ
~Gd~ol~ t111adoloe til opfGrclo~ at don på~l~end~ plaat1chal. javutSt
&C~urrrcda1naBloT6nG § 25 Btk. 4. •
~t b~~r~oc. at der aller~do fore11g~er tillade13er fra ~. kommunal.gyna1Ghodor oa Amtsvejvm8~at til opførelsen ar den pågældende plaetlo-
hQ1 pi dat nnvnte otod.
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nin~er end den foran orr~andlede, nu godkendte hal.
De under A 06 B nævnte vilkår kan ved nævnets :ornnstaltning tingly-
ses som servi tut på den udstykked~ parcel nr.' 2 af matr. nr. 76 h, M ~
Xlemensker'og matr. nr. 74 1, Klemensker, således at der tillæggeB/~h
nævnet påtaleret. I; 1-'. 1'. / /, " I lJ~

/ '.' /F <,..- , '... / ~.. '",(4- t.-u,~..t-<"'"/ ,.'Frednlr.r.sn~)fno/'f'~ 'Bornholms.
amtsrf1ds}:reds,R~Il1\8, ,den 5.1.1969.

Arno.J.dusx: t. k . r. '1$~"'-1 ; "
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~d 'tekrmttGs tidligere telefonisk meddel t tilsagn, hvorefter oprørel ..
Bon er den tor.:ulbeskreV:1e plastichal er godkendi; på vilkår, som ette:'
torh[n<!lingde~ 27. decenber 1967 mellem underteE;nede frednlngenæVDø :.
~edl(~~erog landsretssaGfører Arnoldus, Rønne, og direktør Aage Guld..
bæk ,'ørgeneen fastsa:ttes således:
A. A/S Guldbæk Jørgensens Kemikalielaher, Hasle, oe fremtidige ejera L.f

den parcel nr. 2 af matr. nr. 76 h, Klemensker sogn, hvorpå ovenruevntu
pls9tichal er opført, er forpligtet til snarest at gennemføre udstyk-
ning af og adkomsttinglysning for aktieselskabet på parcellen og at

. . .,etablere og opretholde nedenfor beskrevne beplantning af parcellen:
tit. Den del af parcellen, der er beliegende nord for ~allen bepl~nteB

mej b1rketre;er i passende omfang.

'

2. La,1gBparce1lens nordvestlige skel':ih~*es en hæk 'af rosa ragusa 1
sk311ets fulde lanede. : .•

3. de.1 vest for hallen beliGeende del af pare&llen beplantes med rønn.!-
Ibærtræer 1 passende oltfanR, •. •

4. langs parcellens østliee skel mod landevejen II'3.sle-Rønneplante.s 1
bede et lavt buskads i passende omfang under ,behørigt hensyn til
oversigtsforholdene,

5. på det af vejvæsenet p~ pRreellen udlagte oversietsareal plantes et
rosenbed af passen.ie or.fang,

6. stensætningen langs uåCTavningen omkring hallen beplantes delvis mod
hængende eller sly~end~ buske,

7. hele arealet tilsåes iøvri&t med græs.
Om beplantningens færdigudførelse skal nævnet underrettes med han··

Jlflik på besigtigelse og godkendelse.
~ A/S Guldbæk J~rgensens Kemikali~lager, Hasle, o~ direktør Aaee Gulc-

bæk Jørgensen og efterfølGende ejere af den under A nævnte pn~el
samt af matr. nr. 74 l, Klemen~ker er forpligtet til ~ for en a1-

tt ~tand af 100 meter vest for Rønne-Hasle landevejen i Klemensker so~n
m nord for Ba~eeå at undlade at opføre plastichaller til brug for de-

res virksomhed og til ir.denfor nævnte afstand fra landevejen kun
med vedko~~ende frednir.Gsnyr.dighedc~ssamtykke nt opføre andre byg-

e Til ,landsretssagfører C.A.
Rønne •.
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