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Matr. nr. 17b m.fl.,
'1.0 c

Pedersker sogn. ~o

Matr. nr. 25c m. fl.,
Poulsker sogn. 12.' )<

Alct: Skab Dr.

Anmelder:

l
!

Deklaration

Efter aftale med fredningsplanudv;lget for Bornholms amt pålægger undertegnede
I '

~jer af matr. n'r... . . .sogn, herved
for mig og efterfølgende ejere .min fornævnte ejendom følgendc servitutter:

..1-. DeA del af ~t:ndom~~ er fn~d0t ved overfredningmvnt:ts kt:ndelse af 22. oktob~ -
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redskabskas~-og anvt:n~.1f-tr-d-nSo-
portabl~ad.i.oot:- og lignønd@ fo~s-:-

2. Den del af ejcndommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk grø/l farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdelse af skovdrift, ikke må finde sted.

Arealet b~står hoy,tedsageligt af

. Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
dct offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlcde sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene.

I"'remtidige ejere af de i -punkt (j nævnte sOffifl'lerhl1sarea-ler-slnJ-ha~-a4gang--tiJ-~J
-på-den del af arealet, der er l3eligg~~yd for en linie, b@st@lntved forbindelsen mellem
eller forlæftgel!efl: af den nordlige afgrænsniag ..fef:-sommerhl1S0nlFådet, således som Jlist
på veshæfteJe kårt.

Det skal uanset foranstående udstykningsbestemmelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i pun'kt 6 nævnte sommerhusarealer at udstykke tilgra=nsende dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængelsen af den
nordligc afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedha=ftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

_Arealet der i q. t .. p~nkt ? udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.
ire~3kov D~ ~Ke cs1ns
Destemme1&erae uader 2 skal ikke V3i:~e til-hi-ader-for at EGf~ttc-.deA.ha..v-c",,-o8-~-
~ægsmæ8sige-QJ.n.ytwls@, der for tiden ~.--af arealet ....(;~yg.f.l~~

miesre udbygaieg--af bestående--ked&r-agsbygaieget:--ti~s efter tegRingcr- gadkehdc aE--
fredftiagspl&ftHd ...alget.

Vandværk kan etableres. på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenhedsplan go~c .
af fredningsplanudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i hen·
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hold til sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de udlagte sommer-
husarealer på og i nærheden af ejendommen.

,
I

3. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys grøn farve, pålægges
servitut om, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
finde byggeri sted ud over genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger
efter tegninger godkendt af fredningsplanudvalget

Arealet består hovedsageligt af landbrugsareal.

Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 25,
vil fredningsplan udvalget efter omstændighederne ikke modsætte sig opførelse af en af-
tægtsbolig på arealet, efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt udvalget
til godkendelse.

Vandværk kan etableres på arealet på samme vilkår som nævnt under punkt 2.

4. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med gul farve, fredes, således at
ændringer i den best~ende tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skovdrift, ikke må finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
hegn og andcp afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes afstand - dog højst 200 m - pæle, der
markerer afgrænsningen af det offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentligheden herom.

-Åfealet består hovedsageligt af~r4.~.tU~~~~C~ 3x5-~~~V1 ~-<J~ /J/~Æ'h.,L
,7 ÆI!.As-€..eu ~ 0\,'-1. ~'-) .. .6~/lA""''-~..P-~''~d /rl~,( PJ ~ I dd
~æ.v....""""".A~.eVl-/ c~CiI6 J" '7 "!L ~\.4!.,,-t,~,u..s . .

De på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre sandflugt,
når dette ~kyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom.
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od M~ ~ a:holaping og Iøas .. ild of em-. rbgs 1or~""'iJ4·-.sI'
, .' ..,dTØ!ig< _ ,j11odc. <ygDing .de. for a61cå.,.. og J,.cbc ... ..,.Ie~ --.'Il'"'

.. tiden I.april til I.obobec samt p1 don .w...obcde ...... bred. Jag"...... IxøULIri .
tiden I.april til I.oktober og kao odeo lo, dette tidJrulD kan ud<na olIeda, .......
iHe er til fare eller gene lor andre.

5. Nye veje udlzgg« over ejendommen i ovcrensstenunclJc med den på ndhzftedc ~
angivne bredde og ,Jdrxredc linieføring. l.iriMsMseø ligger deg fe- fe... "Ii~_lir
de ey. 'Ie;e l1li'11. IH es:8 eS de "re "eje. der et helt,scnde .)o:utlC'f:ri:Ikem ad: Der
ml iøvrigt ikke inlzggea oye veje over de under 2 og 4 ombaodlede atealer, eller øl>-
!erts andre tilslutninger (overkørsler) af enhver art etui 'Ilte pi Ir:el'kt til veje. hvortil
offentlighedeo har ,II•• kal b,., fzrdJelsret. De vUte tilslutninger (overkønler) er god-
kend, at vejmyodighederoe.e Ekri'taawI. ve';' udlæg@:_ m.J dCll på k,oat:e zPgiVRI lu:.dd. eg li.itl.MB'

••
•

Vejene okaJ optagea. i matrikJeo 10m odotykningsveje og ~ tilgzngelige. n1r dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nzrliggeode ejendomme. 51-
Eremt ejeren ikk.e ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved. den eller de i ud--
stykning interesserede, hvem akOVet trz i d. fald tilWder,

Der .kai voer<fzrdaelsm lor alle som.nlerhusheboere i olDride.ad de viste 8 m og 10 m
brede veje og 3 ro brede stier, øg f.ed ••I..,., ~r ei'eøclighed'R Id vejeR mrk. 1>1. I);;),
03, 04, DS, El 08 .2, "Il ad El 08 E2.

Der • .u0!~~.~ggg...' iii .Ih pOfkoriBll'plod. ri de.. .-1<0 p•• 1s 2 eII.. l"ll 4 .""
_dIede "Ydli~/ft8fdlise del el ejeødelllBletl ved
Eksisterende vej~dgang tor m~tr.nr. 121~ og 121R;' srnst.,om-
l geB.
Indtil fuld ~rafttr~en .f herm~d t11svarenåe ~kLa~'i ved
r~rende matr.nr. 121ar, sms~.• haves ~k~rselBre~ :pr mat•.pr.
121~, 121~ og 121g}-og fremtidige parcell~r heraf ad den ek-
15.'iAteTende iy.'Jj ~eT for b1Vrtj rrr. 2 til' bt.~..:e~~tnr::.;3~.~;~~~~~

.- - ~ .,. c:e; 61v'!'rkørs D ,~... ~ :~

~~-JU~~AiI<~E7~~~.
Jlegu1I~~tingipb--'~etagd i fo.tL7;;:~tbep1mlmbi nu de til
He~" fsn.eBlflieede tlelø_ pi ec iødål i IBLred. NI ...~.Ider • b.Aåeld iii 8'VeøstI..~.ødl_. ca L•• ,. ... _ .aJaclitb.~ ... +1'
ven IiIgR,,~lirw "IRUf e. de • IiIdlJyggec ,øm";j. ,ti øIl• ..-...,1....,"I b"
H del eøeBU:ige lerlaøg. ~d.eti SiØeml ';j'RlRiUte SRlå" III •• ciezslagtl..,... .. 8-.
bil d.t:te Ikl ved dcc elfcA'Jiø" b"cm .kovcc uz i .1 fald ti'falder. "dL)fgnipgurlwjda.
pibwi.l. a.k. hdpicglla}tRdigb.d ... Der påJagp doø \led PaP" ... eY &2

kg .. ej ben. lodle;;.n. pligt ci1 ae anJ'Ø8c cUcr vcd'irJag1d. d. lIavaC. VI';', ••
"8 pofHftøIl'l'Io ......

• Doz plI_ bygelinicr lICltl1 Yiat p11:om<, 25 m fø ...jm .... ~.~.;. __ --
I.~> > • l__ ....•• 11lSd' dd.. M _ n.J • .J.,HcD'Y'" (jW., +., ')
.,d •• dr>I flallup.aJp ,iJladd- •• nta ril '5· 1,"p ea.l de riJ...... "; "je.
åbuut der .. meeiCUt4_, • _ iørM~..d @iRlRIlI tril. i"'.k'lI 11."'&_,



De ~ttige<k, ... turlreduingunynd;gbederne og .0gna1dc:t, kan i """.;"g eltrr
ansøgning meddele durensotion Ira a) og h) lor opførel" .l ,.dn1g, ,esuurationer og
mizld,e ...,rksteder tillOmmerhwomddea daglige lorsyning .. mt ror bcUnbnliger i lor-
liindels< bermed.
e) Det ml kun rrastykkes grunde med nettOltørrels< pt mindst 2500 ID', der sbllrnnne

rumme et kvadnt med sidelinie 40 m. - Arealer, der i b. t. punkt 5 ndl.l:'ggn til
""j<:, ml ikke b..wrgg .. under grundene.

d) W"II.. vandv:nk og aOobsloranstai.,unger .ka1 op,eqes, når de ~S"lclCn4e mynd.g-
'beder .tiIl<r kn.v berom (bl .•. { hr t. Stmdhed.lovgivningell og lan<hhyggelov ....
§ 18), og lodlejerne er lo!pligtet til IorboL:l.m" igt at d,luge i udgifnorue til ~-
denne hUetforltutaltDinger. 1.

e) Bygninger sb.1 bolJ .. mindst 10 IiiIra nridten al <leneller e ve';';. hVor
_ bJoU"tilrieafstaad i1&.,.r bostomto og mirllht 5 '" {Jo IidØCI Hier IIOtttnltzh
..... dou ~l1IbiJlg.
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oa. uJnbra. en t, italrensuødt. dodc:

nJll.;.af1 l'IlandUig. Til døec, viaduetta.
~ fau"tf tillaot.

'1 Tolelon .,.. "'" ikke etabl,n:s. ~ mi ,kkt
j) Gro ..... ikkt bq;= Urb. . lorm .I lev<,ole

_ode _kJ... eller J bjs< I. m ho}' m.1eo
uQ'riddc1hat ti nytoiny al 38 inden f r j m fra I)

,J""u de et ubebygget .oeaI p! .,.. l ,J m' I
up 'I'red,heplanmiug mea de pi ..od" aanWag< forel

V ' rea ol d"" ebiaer b.. o· & i "",rldctag .. ~ "eT ,l' ,..;. :n _ ~_ L L
~":J'U.'5l1CM 1 acn WI ZU

kl II1lczD<!ing og hen_la< al. udeudø .. ildotcder !orbydo.
I) Al ",rkering al jernb-.tneyogne og lignende .... ~ biler. der d Y re •

Tnecrligt fra pefJOnbi er. et forbudt på eller neJeu for gru
almindelig af- og p1I=ing og Iigtu:nde. p rkering i det !rie
eUer udcu for gnmdene bn kWl Ika med wgnecldcu tillade .... p _ b er r
inJre<t.:. to hiipark,rlng.pkdser eller en g=geplads i Jot till.d .. hel>
udhw med lorplada allllsr""kkellg atørn:he.

ml TranJonmn .. tiooer pi indtil 20 ro' groodue>! og i_dtil 3
under j~&tt:lgc;lscU de for.n fastsatte regler >01 aEstand nI lH
hehygge!Jen. udformning..

Yderligere indskct:nkcnde bestemme15er om retten. ril bebyggelJe . v. i det cl
hver tid gældende b}gniogrreglemcutfbygningsvedbt'gt o lovgtVJUIl 1 le
skal respekteres uauset (oGllDævnte bestemmelscr~
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Dennr ~kl:lratiou begtetea tlllglpt på matr. nr. J.,

r~nt. ",~, r 8

under foruds~rning al (TI cntatni,'1g.pi kr. 25. 57, .det er e r
og onder lnrnd ... tninll >f. godkendeb< al naturln:domg>..,,.,,., lor llornJloo
kreJ. og everfledniopt<VJatt. for hvuu imumor .kklu sk.1
oatarlm!.nngsjoyetl. ..rot fnrudsa:toing V gud e
,ogn.rid .om bJ1l"iugoroyodigbed. for bvem dekI..
• yg(!Cloveo.
Forholdet n l:veutut:Ue paDthOlVett vil vzn .u ord.. e i b
..,"""" og o :!rod. 'M'lJ I><haD<llil>g al .. p;en.

.... ermod wg« fredninp»lomJd &Ig<, -len ti
V) t 0\6 I ranni ttri~tIa.8.ys.n· *1 &1
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og parceller benf, og PMI_k_!Poulsker sogner1d. For s! vidt anglr punkt 6 endvidere
P$'__ iPoulek~r sognald. for så vidt l1ngIr punkt 6, e, endvidCl'C den til enhver tid
vZf'ende c:jtt af oaboejendommen.

~~n.k.e.r Pouls1:.:er. den

•
•

Som ejer af IlUte.

Til vitterlighed om dateringcns rigtighed og u

.• --ro ,.,.---

•
Navn: ••Stilling:

Adm><:
Stilling:

Adre>.c:

w ~ ~ rn ~n er t~t 4 om dffentlighedens opholdBre~ og
: ~ ~ er~ ~na~r hel~ punkt 5 trædp.~ t~r$~1 kraft efteæ 4en
renQø f j ~e .~atåelse af ejendommen til ~ndre end ægtefælle

~iv5'rvin . eller nAr ejer ~ndgiver be ~ri O~ ud~tykning af
: '.rc~~_. r r~ .let, eller sli,naIloegæring og ~ne:øgniDg om til-

--,~~i )vføre~se~ somm~hus, bor~~~~fra b6~ri om UQ-
,-J{rlin'" [' soru erhusomr p.et af tlØJS ~o ~lJllinjeli.e:'Fsommerhus-
~c ~ ~r:1 e~ nuværend~ ejers oørn eller ~ørn~b0rn ~It9r be-
rinp ID ~a~tykn1ng fr~ sommerhusomr1det og oprerel~e ~ h0j~~
SQ"lm rlmsa t'il c.i!;;;se.

S~ r ~~ ~n nuvær~nde ejer ofst r ejendommen ~11 s$~af~lle eller ,
~ rv1n l træ er deklarationp-n fuldt ud 1 kraft v~d ægtefællens

1 1 ~ lne~naa~6~~elseaf ~jendo~en.
'~r ~~ 1kk~ fo etages n~ge~, der kan ,~r~til hinder ~or den $eD~-
r~ ~~nne f~røl af b~A~~mme~eprn under punku 5. a~emm.l~ern~

f,l" )ULk?:4 ~ :;. U1Bder under .elle ?oetæn 19b-der 1 kra.t1t senest e
.1. !lur 'j.

o~ør~ørqel) til nf ivej nr. ; tor sag T j 11
~Q so erhI8~cell~r SKal finde ~te ad e«g1~~efende

ver or df:. bive~ ~. ~, 1ndt~1 u~k rnelsre ~en eTt.
1 ~.t. bes ezm~lsenhero~ ~er punk

hi være o fen~Li€he el ~1 ladt de g pA
1"1 ra "d .

.l. t !' ~!:ltnings '.1..1"!1 25 .. 5'7.-
v ,- ~r. I ens r .en l~. 57,- Kr. -
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Matr. nr. 17b m.fl.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 25c m. fl.,
POlllsker sogn.

Akt: Skab nr.

Anmelder:

/i/1 l'>
/ I"

:;.

Deklaration

~fter aftal~ med fredningsplanudvalgct for Bornholms amt pålægger undertegnede
~. og 1\1. Staberg, Gartnersvlnge~ 43, Lyn~oy,
ejer af matr. nr. 121 g! og 121 rr.ø, ?oulsker sogn, herved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom folgende servitutter:

l. Den tIel af ejefHoiolTllTlell, Jer er freJet ved o7,xerfrednillgsnævnets kendelse af 22. oktober
1936, lTlå ikke usstykkes. Anbringels@ af spil og resskabskasser og 8nYeneelse af trans
rertable rasioer og ligReRse forbys@s.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med morI.? ,~"JI1 farve, fredes, så-
ledes at ændringer i deM best~cnpe tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,u stvK,Yl:J,.n"" L

lysthllse, badehuse og 19nendc/ hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdelse af skovdrift, ikke må finde sted.

Al=e~let he~tål= Qovegsag@ligt af
Arealet er bebygge~ med l sommerhus. Ss t'remt huse"t nedrives el-
ler ;:;i.\r til grunde! skal offentligneden havE ~:dgang ind til den

_nuv"-,I'Ende ~1trandbyg._,elinj_e (d.v.s. i::'ul-u Onlr\~Qe unaer punkt 4 ud-
vide8 Lil den nuværende strandtyg~Elinic).
Der kaR kUR tillases UGstykket og frasolgt mil'lsst § !:Ja store parceller @ller r@stareal til
det oa.eRtlig@ eller en grunsej@rforening, ser mindst R~å være åben for allE; frelntisig@:
ejer@ af grund@ ind~n for eJet under punkt li omhafH:i!@se SOn-1HlerlH~sområde eg/eller
iRd@11for sOIl1Hl@rhusområs@r på aabo8j@ndomR~@n@.

Fr@Hltidig@ ejere af ds i pURlot ~ Rævnt@ soæR~@rhusareal@f sb.1 aaye adgaag til ephold
flå S@Rsel af arealet, ser er beliggens@ sys for eR lini@, bestelTlt ved forbindelsen Hiellem
eller forlæng@ls@u af s@n nonUige afgrænsning for sommer!:Jusområd@t, såled@s sefH vist
flå v@shæft@s@ kort.

Det skal uans@t foranstående udstykningsb@stemmelse ,·ære tilladt i forbiRs@lse fned sal~
af de i pIomkt €j aæynte sOfnmerhusarealer at udstykke tilgræns@uGe d@le af arealet, d@r @r
beligge}:)ds syd for en linie best@lTlt ved forbinG@ls@n mellern eller forlængelsen af defl
nordlige afgrænming for s0111æsrhusområset, såleses som vist på y@dhæfteG@ kort, i par-
celler, der minest @r afgræFlset 'leS lige liRi@r ud til vej og skel og miRsst 0,4 ha store .

•A.. r@a!@tser i h. t. punkt 5 udlæggss til vej@ må ikke heRlægges ullder siss@ parc@l1er.

.Bestemmelserne uRser 2 skal ikke være til hindsr for at fortsætte sen have og laml
hrugsææssig@ USllyttds0, ser for tideR finder steg på en del af arealet. Geflorbygl'ling og
mindr@ udbygRiRg af bestå@Rde lansbrugsbygRinger tillades efter tegniRger goskendt af
fres niRgsplanus valget.

Vansværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske us@n at forstyrre skOVer)'fl o~
iæod sløring for indblik fra oftCntlig vej, efter tegninger og beliggenaedsplan gedkentlt
af fresRingsplamlsvalget. Dcr må tilvejebringes sikkerh@s for, at plac@ringefl ikke ~

Lb.!.I". 4.
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Ih1ld til SlIndhedslovgivningl'n vil være; til hinder for beb)'g~else af de lIdlagte soæmer
hl:lsarealer på og i nærheden af ejendolllmen.

,'t ' l . 20'p,,>: matr.nr'. l~l-' tillCt,:f~, OP1',11't E'et sommer. US l en avnlng In

,'8 ~ :::'or sObnesi\.els tl:'nen, S', l.ed.e~ ~;0[;[ vis t pt\ kortet, l·;uset skal op-
fYlde besterrunelfC'rm' under punk1. (" I den :3..111ec111:i.n< Lillndes .for-
n:)a.e~: 8ri:ei."lh.l1"_l':- li.<,j_e::l li-it:C"'j'. 1::1. r.;t o'l,!l miO.

J. Den del af ejEJlh,10ll1Illen, der Fl-å-vedhæftede kort er vist med lys gT/m farve, pålægges
servitut om, .H JEJr ikke må ske ændringer i Jen bestående tilstand, og at der ikke ms
tinde byggen w:d lid ovc~H-ef"b.yg-t+i-n-g~g&iHg--af.--bestående landbrugsbygninger
dellr tegninger godkendt af fredningsplaIlUd valp;et

Arealet består hoved~ageligt Rf Ji!ndbrlls~areal.

Såfremt arealet ikke skulle være omfattet at-ee.s.tcmmeJserne i naturfredningslovens § 25,
vil fredningsplalllldvaig(,t efter oll1stændighednllc ikke modsætte sig opførelse af en af
~tsbolig p.l aH'rl-k~H'r rir tegninger Bg--beli~genhedspJan har været forelagt udvalget
til E'i0dkelldelss.

Vandværk k,lIl etableres P:l arealet pd samme 'lilkår som nævnt under punkt 2.

4. Den del af eJcndoml11cn. der p:1 Hdha.'ftcde kort er vist med,,~ld farve, fredes, således at
ændringer i den best.1cndc tilstand. bcbyggelse, hvortilllledregncs skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lIgnende. udstykning og erhvervsma:ssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af sko\'(lrift, ikke må finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på ol? ~~de ~~~,dct fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
h d r..otc)J.'\Jr, c.,. d I f bi d' l' d f b degn og an en atspærnng, og anven e se a transporta e ra lOcr og Ignen e or y es.

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes afst.lI1d - dog højst 200 m - pæle, der
markerer afgrænsningen af det offentligt tilgængelige areal, og opsætter ski lte ved til-
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Paulsker, der instruerer
offentligheden herom.

Arealet består hO'ledsage!igt af

De på området voksende træer m1 ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af omrSdet. Pligt til renholdelse påhviler freH'ltiaige setnmer~tlsgrund-
eje~i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 0111 sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre sandflugt,
når dette sky Ides offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom.
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.d Motorkørsel, campering, teltslagning%g,;tg-r'it~s af ild af enhver slags forbydes. Under
~'~:k:",".sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for

tiden 1. april till. oktober samt på den ubevokscdc strandbred. Jagtretten bortfalder i
tiden 1. april till. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
ikkc er til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges ovcr ejendommen i overcnsstemmelse med den på vcdhæftede kort
angivne bredde og skitsercde linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår
dE;nya VejE;mrk. El og E2. og dG nye veje, der er beliggende symnHJtrisk orn skel. Ocr
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eller etan
l@res andre tilslutninger (overkørsler) af E;nhvt:r art end vist på kortet til J/eje, hvortil
oHeudighedeu har eller skal have færdsclsret. Dc ~ tilslutninger (onrkørsler) er god
kc:ndt af vejmyndighc;derne.

'I;ksisterende veje ualægges med den på kortet angivne bredde og linieføring.
iKsisteI't::nåe v8.j8a?;<-m,-~ for mi'J.':.r.[•.J:'. ..l~l m;;; o.; l:::llLi orIj.L..gl;es i
forbindelse med i'TE;...tiui~e E:.VH.t;uelle ui2tynl:"nger -..c~ naooE:jen-
domrren ffifltr.nr .. 121. x ·_·::'·~~',,-{cilr.·: '!L:;; ~":I rr·' S1. ir'd\' r ,,"-"/", :;_i·;~.
Veldne: skal' 6~?a~b i ri,;tr7Uerl sbn\-' ~dityfnil~gsvije og ;ære tilgængelige, når dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved dcn eller de i ud-
styknil?-g interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Dcr skal være færdse1srct for alle sommerhusbeboere i området ad dC'lvistc 8 m Ol?; 10m
brede veje og 3 m brese stier, og færdsdsret for offentligheden ad 'lejen mele D l, in,
DJ, D4, DS, El og B2, og ad stieR mrk. fl og F2.

Der lldlægges 2000 m2 til oif. parkeringsplads-på- den llRder punkt 2 eller/og 4 onl
handlede sydlige/Rordlige del af ejtmdommen 'led
Ind til fuld ikrai t tI' lOden af l.erned ti lsvl,r-er::.de d er.. 'L~ra ti Jr..er
vedrører:de ejendommene matr.r:1'. 121 ~ 0t.; n:;;,tr.r.r. JC.-1 dr :Jav8s
udkørselsI'E::t i"Jr rr.·,,·':.r.r:r. 121 ~ o:,: 121 g} o:; eventuelle frem-
tidige parcr:llel hend' ad den eKsisterenoe vej over fOL' bivf-J
2 t;il bi'fCj j UlL-:.l'se_u.:retten ourtI"~lde~' !:erefter o CJve:::'k"r:::;-
len 81: <l.. Ged J.,'" ':e s .

H@gning udeR om parkeringsplads kan foretages i form af spredt beplantning med de på
stedet forekommende 'læksttlr på Gt indtil 5 m bredt bælte.

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, S)<8)

være tilgængeligG, uanset om de er udbygget som vej, -sti-~r parkeringsplads, og kan
:lE det ot&ntlige foelllflges ryddet. Såfremt -ejer-ffi--ikke--øn4er-sel-v- at foretll·g-e-f)'dnillg'cn,
kaa dette ske ved det offentlige, hvem skOT/et træ i så fald tilfalder. Udbygningsllrbejderllc
påhviler ikke fred niH-gsmyndighedernc.-D<Æ--plkg·gcs-Jog-:v~- -næ-rv-ærolHk;--f}-ver@llf;ø-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge -t:llcr vedligeholde de nævnte veje, stier
og parkeringspladser.

D@r pålægges byggeliRier som vist på kortet, 25 m fra vejmidtc;r. Ved hjørnegnmde JHU~

byggelinier i forbinddse med godkendelse af en samlet \1dstykningsplan Ol/f. l3unkt €J)
med fn~dRingsplaRudvalgets tilladelse Reds~ttcs til 15 m L~Rgsell af de tilstQ"hmd. vej ••
såfn;mt det kaR motiveres ved, at en iøllrigt normal grund ellers ikke kan \:IdRyttell helt-
sigtsHlalssigt.

3



P@r på!ægg.:s fri ovcrsig.~ vej de på \'cdhæftcde kort viste v~hjQrner efter afstandeluI 15
\:'Ir! 60 Hl målt lall'X5fren;tidige "ejsider j"f ministeriet for offCntlige arb~dcrs vcjreghlr,
...'ll@d@s lI: der hve:k~m varigt' c;lic; Rlidiertidi~t anbringes gCll5tancle eller forcfmdes be
•..o!csning af større højder end 0.75 111 over en flade· ~nnem de tilstødt>nde vejbaners
~.

(1. Dm del af ejendollllllen, der p;\ vedhæftede kort er vist med rod farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsema:ssig plan, der i princippet sbl godkendes af fredningsplanudvalget.
Bcb, :"!gelse pil den del af arealet, der CJ,rt. r
pligtcn til en .lfe.l1ma:ssigt lige så stor eksisterende skovbev()ksnillfU~rj@irt:lrTld
l)mhJIHl1cde del af ejendommen eller tilsvarende under andre ejendomme på
m;åningcn fra og med St. Loft tf e ersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Iler ~bl i ~ et offentlige indbeta1cs et beløb pr. 012, der i værdi svarer til
~~

For udstykning og beby~gl'lse 111. v. gælder folgende bestemmelser:

a) P:t grundene må kun opfores bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tid~rnmmet 1. april td 30. ~eptcmber og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) P.l hver særskilt matrikuleret gtllnd md kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 1112 og ikke under 35 1112 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

De påt.tleberettigecle, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
.lnsøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre va-rksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for helårsboliger i for-
billdel~e hermed.

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostorrelse på mindst 2500012, .der'skal ktmllCJ
·rumme et kvadrat med· sidelinie ·40, 111. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, m.t ikke henlægges under grundene.

ti) Fælles vandværk og af1obsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivllingen og landsbyggclovens
§ 1H), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaltninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggc!inieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

,

f) Rygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og tagf1ade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.

4
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let alltændeligt materiale kan
ikke opføres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til dore, vinduesrammer og~;;;~~re bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Tclefonmaster må ikke etablcres. Flagstænger må ikke ovcrstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på ~tedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,HO m højt umalet raftehegn bn anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 012. På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-
ren af den .eksisterende b~voksnigg i området (§ran, fyr, lyng) skal stedse bevares.
~jal~~~J:@tf~~lg,~~l&tl~lm:~i~&11 fbtqeem fra beboelsesbygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

l) Al parkering af jernb<1nevogne og lignende samt biler, der i det ydre adskiller sig
væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af
almindelig af- og pfllæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bil parkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 111 i højden bn opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

Denne deklaration begæres tinglyst pi matr. nr. 121 gt og 121 mø, Pou1sker
s0c2:n.
unGer foruGsætning af en erstatRing på kr. der er fastsat efter Gt skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedersker/ Poulskcr
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
bygge1oven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfreclningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.

Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og frcdnillg~-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 121 i.:! Oi~ 121 ~
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og p,lrcel1er heraf, og Ve~@r&k0r!Polllsker sogneråd. for så vidt angår punkt 6 endvidere
PeEi@Fsk@r!Polllskersogncråd. For så vidt angår punkt (l, c, endvidere den til cnhver tid
va'rcndc cjer af nabocjendnll1lllcn.

PllJGfSk0r ! poulskcr, den ,o' • , -..:.I. c. .i ~'. (

Som cjer af matr. lir. 121 ~ 121 møo,:

\
Til Vi.ttcrlighe~ 71 datcringens rigtighcd og lInderskriftens ægthed:

,~ , "L , ''"""\Navn: / o"~ y .J ~ ..._..... Navn:

S 'II' • ~ 6"\')\'(jI\'Q[)_"r~-" SOlI'
tI mg. LJ.NU'."OorT~~"~-"O ' .. ti mg:

Adressc: Adresse:

'l'il. træde2 al' i'redningeplanudvalget 1'01' Hornholm2 amt

den 2j.december 19b4.
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Matr. nr. 17b m.fl.,
Pedersker sogn.

Matr. Ilr. 25' m. fl.,
Poulskrr ~ogll.

Akt: Skab nr.

Anmelder:

Dek laration

Efter aftale med fredningspbnudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
!dr. Jens Ecv.~am, ~~~rn0Ja2rd, ledersker,
ejer af matr. nr. 121X, 54., 35~ og 57.fE., l'oulsker sogn, herved
for mig og eftcrfolgenc!e ejere min fornævnte ejendom folgende servitutter:

l. DeR ael nf ejendommen, der er fredet ved ov~dningsn<'@\rnets kendelse af 22. oktober
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og r@dskabskasser og anvendelse af tr;ulS-
portable radioer og lignende forbydes.

2. Dell del af ejendommen, der P,l vedhæftede kort er vist med lIIork ,~r('1/ farve, fredes, s:l-
ledes at ..ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdelse af skovdrift, Ikke ml finde sted.

i'aealet hestår hevedsageligt af

Der kan kun ttlbdes udstykket (lg frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene.

Fremtidige ejere af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer skal have adgang til ophold
på den del af arealet, der er beliggcndc syd for en linie, bestemt ved forbindelsen mellem
eller forlængelsen af den nordlige afgrænsning for sommerhusområdct, såledcs som vist
på vedhæftede kort.

Det skal uanset foranstdende udstykningsbestemmelse værc tilladt i forbindelsc med salg
af de i punkt 6 nævnte sommerhllsarealer at udstykke tilgrænscnde dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt vcd forbindelsen mellem eller forlængelsen Jf den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset vcd ligc linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges uudcr disse parceller.

Bestemmelserne under 2 skal ikke være til hinder for at fortsætte den bar/e eg land-
brugsmæssige udnyttelse, der for tiden finder sted på en del af arealet. Genopbygning og
mindre uclbygning af bestående landbrl:lgsbygning@r tillades efter tegninger ggdkelldt af
fred n ingsp lam,ld ua 19ct.

Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sloring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggcnhedsplan godkendt
af fredningspl.lIIudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i hen-
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hold til sundhedslovgivningcn vil være til hindef fOf bebyggelse af de udlagte sommer-
husarealer rå og i nærheden af ejendommen.

3. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys ,~r"ll farve, pålægges
servitut om, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
finde byggeri sted ud over genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger
efter tegninger godkendt af fredningsplanudvalget

Arealet består hovedsageligt af landbrugsareal.

Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 25,
vil fredningsplanudvalget efter omstændighederne ikke modsætte sig opførelse af en af-
tægtsbolig på arealet, efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt udvalget
til godkendelse.

Vandværk kan etableres på arealet på S,H1unevilkår som nævnt under punkt 2. ee4. Den del af ejendommen, der på vedhæftede korl er vist med gt/l farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstyknilJg og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skovdrift, ikke må fll1de sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes afstmd - dog højst 200 m - pæle, der
markerer afgrænsningen af det offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentligheden herom.

11realet be~tdf he'"v'ed~ageltgt-at.

•Dc på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre sandflugt,
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom.
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_ au Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Under~'~::+.sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for
tiden 1. april till. oktober samt på den ubevoksede strandbred. Jagtretten bortfalder i
tiden 1. april till. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
ikke er til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår
de Rye Jleje mrk. El og E2 eg de nye veje, der er beliggende symmetrisk om skel. Der
må iøvrigt ikkc anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eller etab-
leres ~ tilslutninger (ovcrkørsler) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har eJler slut} have færdselsret. De viste ti!slutRiBger (overkørsler) er god
kendt af vejmYRdighedeme.

Eksistereade veje udlægges med den på kort@t angivRe I3redde og liaieføriag.

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvendigt af hcnsyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning in.teresserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og 10m
brede veje og 3 m brede stier, og færdselsret for o1feRtlighedeR ad vejeR mrk. Dl, D~,
D3, 04, 05, El og E2, og ad stien mrk. F1 og P2.
Der uJlægges 2000 m2 til ot[ parkeriRgsplads på deR Hnder pHFJkt 2 @Iler/og 4 OIR-
handlElde s)'dlig@jnordlige del af ejendomm@n ved

,/

1",,1'f// Iv/tY /kraffln:u/en a/he>.rl'1'1e'cl' 1',/sV'QI"t'/·,dt O"elc/Qra/?',U) ••.. ,1.-1 .
.J ,c /f/", IVf:idrøre-l1c/e Ina/r, /)r~ 1:?/c!!'1 s/ns/./ /10'11".:'.1 vcT/cørJ-e.lr/,t'r /"r

m air, /Jr. /2/Y "'9 'pcc.r~el/e.r ne-.ra/ red .skeller ,1-11 e//e/J~ '~----'
I'n c.:~fr, I'r. /2/ 41- ry /2./.t

HegRiag uden om parkeringsplads kan foretag@s i form af spredt b@plaRtning med de på
sttldtlt fortlkommtlFJd@ vækster på tlt iAdtil 5 IR ln:edt bæl~.

Artlaltlr, der i heRnold til ovtlAståeRde Ydlægges til beRyttelse for oirendign@d@n, skal
værtl tilgængdige, HaRSetOIR dtl @rHdbyggtlt som. vej, sti elI@r parkeringsplads, eg kan
af det otkAtligc forlaRgcs rrddElt. Såfremt ejeren ikk@ ønsker selv aE for@tege ryaningen,
kan dette ske v@ddet o~Rtlig@, hvem skoVGt træ i så fald tilfalder. Udl3ygniRgsarbejd@rn@
påhviler ikke fr@dniagsmyndighederne. D@r pålægges dog ....ed aærværenee evefefts
komst @j kell@r lodsejerne pligt til at anlægge eller v@dligekolde ae IHevRte veje, stier
og park@ringspladser.

Der pålægges byggelinier som vist på kortet, 25 m fra vejrnidter. Ved 8jerftegrt:lf1(~ekøB
byggtllinitlr i forl3iRdelsc mtld godktlRddsc af C:Rsamlet yQstykaiRgsplaR U,;f, pYRkc e)
&ltld fr@dRingsplaRYEhalg@tstillad@ls@nedsættes til 15 li langs eR af dø tilstødende 'leje,
såken~t det kaR IRoti'1@r@sv@d, at @niøvrigt normal grynd ellers ikke kaR aeftyttes heft
sigtsmæssigt.
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Ocr pålO\'~sei fri olT(;nigt ved de p~ vedh.dtede kort viite vejhjgrJ:lcr efter .f~t.mdeAe 15
og 6Q Bi, målt lan~s fr@Rltidige v@jsider, jvf. ministeriet for offentlige arbejders 'lejregIer,
sålede9 8t der h't'erkell 't'arigt eller midlertidigt anbringes genstande @lIer forefindes bø
'loksRing af større højder end 0,75 III over en flade gelllwm--Je tilstød@l1de '1ejban8rs
~.

6. Den del af ejendommen, der P:l vedhæftede kort er vist med rød farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsplalludvalget.
:8e~yggel~e fllt ø@nael af arealet, der 8vt @rf"edskov, er betinget af fly ti .
pligten til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksninl!J~teTI
omhandlede del af ejendommen eller tilsvaren , er under andre ejendomme på
strækningen fra og med St. Lo o • e ersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der skal i så et offentlige indbetales et beløb pr. 012, der i værdi svarer til

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder folgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opfores bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 1112 bebygget :1real, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

.ee

Dc påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
,lnsøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for hc1årsboliger i for-
bindelse hermed.

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500012, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidelinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og aflobsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til-.forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til s;'1-
danne fællesforanstaltninger .

e) Bygninger skal holdes mindst 10111 fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggclinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

•

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og t,lgRade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres Ileden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.

4
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så. let alltændeligt materiale kan
ikke opføres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de
nævnte far~ers blanding. Til døre, vinduesrammer og~re bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-
.ren af den ek.sisterende bevoksnil}~ i området (gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.

Skov8.gt~~t~~~~:\P&rmJ-å ~liRf~m~mSden for 10 m fra beboelsesbygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

l) 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 af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bil parkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboefseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3.m i hnjden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnt~ibestemmelser .

.----'
Denne deklaration begærcs tinglyst på matr. nr. 12 1..z, 34, 35.12 O g 37!l , F o ul sk e r
sogn
under forudsætning af en erstatning på kr. "q(7/L

} . ...:. der er fastsat efter et skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedersker I p.oulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
byggeloven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalgct den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.

Påtaleret 'rilkonuuer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og frednings-
planudvitget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nl. 121y

•
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og parceller heraf, og PeåeFsker/Poulskcr sogneråd. For så vidt angår punkt 6 endvidere
PeEiefSkerjPoulsker sognedd. For så vidt angår punkt 6, c, endvidere den til enhver tid
,-ærende ejer af, naboejendommcll.

stemmelserne under hele punkt 5 træder først i kraft etter den
~vvwrende ejers afståelee af ejendommen til andre end ægtefæl
og livsarving, eller nl\r ejer indgiver begæring om udøtykni
af parceller fra arealet, eller sådan begæring og anøøgni om
tilla: else til opførelse af sommerhus, bortset fra begær g om
u~stykning fra sommerhusområdet af en almindelig somme usparoel
til hver af hans tre børn eller begæring om udstykni fra som-
:nerhUS01!1rådetog opførelse af højst to sommerhuse 1 disse.
S~fre~t den nuværende ejer afstår ejendommen ti ægtefælle el-
ler li vsal'ving, tra.cer de~~laratlonen fuldt uå . kraft ved ![)gte-
f .dlenE' eller livsarvingens afst<lelse &f eje ommen.
ner må ~kke foretages noget, der kan være 11 hinder ~or en. sene- e)
re gennemfør~lse.. lif bestemmelserne unde punkt 5. -8eslel1?t1J€,/Jerr1e. -
under pL.:;-1)d ~"'7 !5 (.rcrcre7: u ne;tjr q/æ eJ/n.r/tP- d/?hfQ"er /A::../V/C se/Jesld /./Q-htlt7Y /79J.~::'lBlutn1n1.~(0-7e1'.(31'8el)ti.1 o:t"fentli bitreJ nr. 3 for adgangs-
vej ~il ovennc..vntc 3 sommerhuElparoe er skal midlertidigt finde e
sted ve~ ekellet mellem matr.nr. 1~ og 121Z 0R skal bortfalde, ..
11Iir de~:larationerL fuld t ud trti:d i kraft) du? i'YI~ cl did (h.,der !,I,'/det •
?n~""'1! !tJli:tl'Cllr:/Det ck~l som hidtl. være offe liGhed~~ tilladt at opholde sig
p,. og bRde fra den frie stI' dbred.
:~.fden I'".ft[lte erntatnin sum 7CjC)/C) - kr. u< betales straks
å contc "35"7() 6, - kr. , dens resten ~~/2/q. - kr. - uden tillæg
tf renter - først ud tales når deklarationen fuldt ud træder i
kraft.
Ejeren er berett' et til med 3 måneders varsel at begære overens-
komstens beste eIser under punkt 4 o!!\o.f'fentlip';hec1ensopholosret,
og unaer pu 5 sat i kraft.
NLr denne eklaration fuldt ud træder 1 kraft, forsynes den Tnp.d
pategni: hero!':.
lnati deklarationen fuldt ud træoer i krRft er
til t ~~rkere ved skiltning, at offentligheden
t ~ ejendommen bortset fru den frie strand~red.

ejeren berettiget
ikke har adgan~
Jkiltenee udseende •J;'oulsker, den

~om ejer af matr.nr. 121Z, 34, 35~ og 37~, Poulaker sogn.

~1l vitterlighed om dateringens rigtighed og un<;erskr1ftens /-';t:"thed:

.Na-vn: •••••••••••••••••••••• lJ avn ': .•• , ••..••..••••...•.•
Stilling l •••••••••••••••••• Stilling: ••••••••••••••••••
Adresse: ••••••••••••••••••• Adresse: •.•..•••..•••...•••
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Matr. nr. 17b m. B .•
Pedersker sogn. .

Matr. nr. 25c m. B.,
Poulsker, sogn.

Akt: Skab lir. .~ , .,
Anmelder:

?

Deklaration

Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
gdr. Åge lpsen, L111egård, Pedersker,
ejer af matr. nr. 121!" 47 !!;, 47 .2, 37 .Q. og 37 i.., Poulsker sogn, herved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

1. :O,R d,l af ejeRdQmIReR, der er fredet 'led 9verfredeiegsellwRets keHdel8e af ~~, ektel:ler
19~(;, IRå ikke tIdstykkes. tlel:låRgelse af spil eg redskahskasse. eg aftTleftdelse aE ftlaftS

:p9F~QI111Ndi98F eg ligøeøs8 feE8}'ses.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk grøn farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligehold.else af skovdrift, ikke må finde sted.

~lrealet hest'. heYeesa~eli~t af

Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det ofkntlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene.

FreIRtisige ejere ef ee i I'tlRkt ~ Hævete semæerRlisarealer skal have adgang til ephelEi
flå deft del af arealet, der er heliggende syd fer eR linie, I:lesteæt 'led ferl:liRd8ls8R mellem
eller ferlæRgelseR af den nerdlige afgræasRiag fer s9æIRerhas9ærådet, således sam 'list
flå vedhæftede keF~i

Det skal uanset foranstående udstykningsbestemmelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte sommerh~sarealer at udstykke tilgrænsende dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller .
•

Bestemmelserne under 2 skal ikke være til hinder for at fortsætte den have- og la~d-
brugsmæssige udnyttelse, der for tiden finder sted på en del af arealet. Genopbygning og
mindre udbygning af bestående landbrugsbygninger tillades efter tegninger godkendt at
fredningsplanudvalg'et.

Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imo~ sløring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenbedsplan godkende::
af fredningsplanudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i bo... J.
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hold til sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de udlagte sommer-
husarealer på og i nærheden af ejcndommen.

3. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys grøn farve, pålægges
servitut om, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
finde byggeri sted "Ei "lver geaopbygl'llRg og udbygaiRg af beståeRde laRdbrugsbygfliRger
sf~\lr tegninger gGdkcRth af fredaiflgspla;H~dvalgct
Arealet består lH~vidsagelig~ af landbrugsareal.

Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 25,
vil fredningsplanudvalget efter omstændighederne ikke modsætte sig opførelse af en af-
tægtsbolig på arealet, efter at tegninger og bcliggenhedsplan har været forelagt udvalget
til godkendelse.

Vandværk kan etableres på arealet på samme vilkår som nævnt under punkt 2. -e4. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med gul farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skovdrift, ikke må finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Dct offentlige opsætter med passende indbyrdes afstand - dog højst 200 m - pæle, der
markerer afgrænsningen af det offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
brilJgcrvejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentligheden herom.

Arealet bestb h6. edsageligt af

•De på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove' i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre san?fiugt,
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom .

.
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!:el Motorkørsel, campering. teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Under
"'.' ~u:g~~+;sædvanligt ansvar tilladcs rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for

tiden 1. april til 1. oktober saINt på dC:1lygevok6eeie sti'l1naarea. Jagtretten bortfalder i
tiden 1. april til 1. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således. at den
ikke er til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges over ejcndommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitseredc linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt aFlgår
d@Fl)'l!iV€js mrk. El og E2 og de Ily€ nje, d€r er geligg€Fld@symmtltrisk om skel. Der
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer. eller etab-
leres ~ tilslutningcr (overkørsler) af enhver art €nd vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har eller skal have færdselsret. De viste tilslutFlinger (overkørsler) er goa-
keadt af v0jm)'lldighed€rRc.

Eksist€r€ads v0je udlæggGs lNed den på kortet aagivne bredde eg linieføring.

Vejene skal opt:tges i ~atri~len som W!1 stykningsveie ~&"være tikæI!:eljge .• når de.tte er
. nyor" t l vare e. 1) SLemme er ~tr d. t. ~,.kral°t onødvendIgt af hensyn lill uctstY~l11nga eJen30mmen e Fer næiliggen e eJendomme,,.6a-

fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningcn, kan dctte ske vcd dcn eller de i ud-
stykning iI!teresserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og 10m
brede veje og 3 m brede stier, og færdselsret fot"-~lighcden-a.el-"cjcn mrk. Dl, D2,
D3, D4, DS. El og E2., og ad stien mrk. fl og f2 ..
D@r mUægges 2000 ml til of( parkeringsplads på de~nder punkt 2. eller/og 4 om-
handll!ide sydlige/nordlige del af cjeadolNmell 'lsd

,
HegniHg uden om parkeriagsplads kan foretages i form af spredt beplantning med de flå
stedet forekommende vækster på et indtil S m bredt bælte.

An~aler, der i henhold til oveHståendc Bdlægges til ben)'ttelse for oJfentligheden, skal
'1æF0 tilgæagllligs, uaJUist onl de er udbygget som-vej, sti eller parkeringsplads, og kaR
ef det ogentlige forlanges r)'ddet. ~åfFtmt ejeren ikke ønsker selv lit foretage rydninSefl,
kan dette ske ved det offentlige. hVGmskovst træ i så fald tilfaldtlF. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmylldightlderns, Der pålægges dog ved nærværende overefIs
komst ej heller lodsejerne pligt til- at anlægge eller vedligeholde de nævnte 'leje, srier-
og parkeriflgspladser.

Der pålægges byggelinier som vist på kortet. 25 m fra vejOlidter. Ved Iijørnegruftde kSR

byggelinier i forbindelse med godkendelse af l!ia samlet udstykniflgspla~ U"/f. punkt .(,)
med fredllillgsplanudvalgets tilladelse Redsættes til 15 m l:mgs en af de t1lstødeflde veje,
såfremt det kan motiveres 'led, at 1m iøvrigt Ilormal--gmnd ellers ikke kan udaytte! hen-
sigtsmæssigt.

----- ......._------_._- ...._-_._--._-_ ......_----
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Der pålægges fri oversigt ved de på vedhæftede kort viste vejhjørner efter afstandene 15
og 60 m, målt langs fremtidige vejsider, jvf. ministeriet for offentlige arbejders vejregier,
således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefmdes be-
voksning af større højder end 0,75 m over en flade gennem de, tilstødende vejbaners
niveau.

6. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsplanudvalget.
ie~yggelse ~å eJea eJel al arealet, der 8'lt. er lreeJsko'l, er' .
pligten til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksnin er punkt 2
omhandlede del af ejendommen eller tilsvarend under andre ejendomme på
strækningen fra og med St. Lof o • e ersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der skal i et offentlige indbetales et beløb pr. m2, der i værdi svarer til

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

•e
De påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for he1årsboliger i for-
bindelse hermed.

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidelinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældel)de myndig-
heder 'stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaltninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

,

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.
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g) Tagd:rkning skal være af mørkegrå farve eller af br:rndte røde eller sorte tegl eller
gr:rstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale bn
ikke opføres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra, engelsk rødt, italienskrødt, dodenkop) ~ller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer oglf~re bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,80 m højt urnalet raftehegn kan anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-
ren af den eksisterende bevoksning i området (gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.

be"f~~E1~~æl~ltåIWU'Maes inden for 10 m fra beboelsesbygningen .

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

l) 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 af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglementJbygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

Denne deklaration begæres tingJyst på matr. nr. 121 ~' 37 .2., 37 f, 4 7 ~ og
47 ~, Poulsker sogn /

under forudsætning af en erstatning på kr. J&.. I J& - der er fastsat efter et skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedersker / Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
byggeloven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.

Påtaleret tilkommer naturfredningsn:rvnet for Bornholms amtsrådskreds og frednings-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 121 ~

, "
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og parceller heraf, og Pcdtlrsk.r/Poulsker so·gneråd. For så vidt angår punkt 6 endvidere
Peaee;ker/Poulsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6, e, endvidere den til enhver tid
værende ejer af naboejendommcll.

Pt;a8Fskøf / PouIsker, den /~/'I] ;~tj
/ /-'(,

Som ejer af matr.nr. l?l E" 37.Q, 37 t, 47 a og 47 b: . .

" tV l/a 9.6 '-1 vJ I/Y'-z.--

Til vitterlighed om dateringens rigtighed og llnderskriftens ægthed:

J~
Navn: " .",....~.\J .. ,,-" ;) _. N?)rn:

Stilling: Ir. 8$<OV~~. "'I:' -~,...:"'~,,~-
l..Ak":is1-~:'-iPr-"Å'3rri.; .. ~ .. t

~

Stilling:

Adresse: Adresse:

'l'il trædes al' i'redningsplanudvalget i'or Bornholms amt

1964.

,

l'
I
!
~

t
~

. :._0 -----------,1" .....
~::; .

I ,~::;JJ, ".

•
'J

I bit



'.

•

"

(l((~--:"("'. fro SÆ-.Sst'. I_? le./l-l

Matr. nr. 17 b m. fl.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 25c m. fl.,
Poulsker sogn.

Akt: Sbb nr. /%-j~
Anmelder:

J..,ø /JE It n. /0 -l!L"

Deklaration

Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
gdr. J.H.E.Jensen, Munkegaard, pr. Neksø,

ejer af matr. nr. 30 og 121~, l'oulsker sogn, herved
for mig og eftcrfølgende ejere min fornævnte ejcndom følgende servitutter:

l, Den dsl af ejlmdommen, ø@r @r fn·det v@d overfree!ningsnævn@ts kllndds@ af 22. oktobGr
1936, må ikke udstykk@s. Anbring@lse af spil og r@dskabskasser og anv@Rd@ls@af trans-
perta1:lle raaieer eg ligaeade fer1:lydes.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk groll farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdelse af skovdrift, ikke må finde sted.. .
Arealet 1:lestår heV'edsageligt: af

Der kan kun tillades udstykkct og Erasolgt mindst S ha store parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene.

naemt:iaige ejere af ae i p\ulkt e all!vate sOmm@rAI:tSar@a\llf skal have adgang til gpbglJ
på d@n g(ll af af@alet, d@f @r b@liggGnd@ syd fgf @n lini@, b@st@mt ved forbind@\s@n m@ll@m
eller ferlængehen af aen fwrdJige afgræRsning for sommerhHsområdet, således som vist-
're vedhæfteae kort.

Det skal uanset foranstående udstykningsbestemmelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer at udstykke tilgra:nsende dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen melIem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-

·celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt S udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.

Bestemmelserne under 2 skal ikke være til hinder for at fortsætte den have- og land-
brugsmæssige udnyttelse, der for tiden finder sted på en del af arealet. Genopbygning ~g
mindre udbygning af bestående landbrugsbygninger tillades efter tegninger godkendt af
fredningsplanud valget. .. ~
Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenhedsplan godkendt
af tredningsplanudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i hen-

1
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hold til sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de udlagte sommer-
hus.uealer på og i nærheden af ejendommen.

..
3. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys grøn farve, pålægges

servitut om, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
finde byggeri sted ud over genopbygniRg og usbygRing af bestående landbn~gsb)'gRinger
efter tegninger godkendt af fredllingsplanud'lalget

Arealet består ho>,'edsageligt af landbrugsareal.

Safremt arealet ikke skulle være omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 25,
vil fredningsplanudvalget efter omstændighederne ikke modsætte sig opførelse af en af-
tægtsbolig på arealet, efter at tegninger og bcliggenhedsplan har været forelagt udvalget
til godkendelse.

Vandværk kan etableres på arealet på SJmme vilkår som nævnt under punkt 2 .

"

4. Den del af rjendommcn, Jer på vedhæftede kort sr vist med till farvs, f[Eldes, således at
ændringer i dsn bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes sImre, kiosker, lysthuse,
badehmc og lignende, ndstykRing og erhvervsmæssig \Hhl)'ttdse, bortset fra ved lige-
1'101d@ls@af skovdrift, ikke må finde sted, og sål@d@sat det skal 'lære ofl€nt1ighed@n tilladt
at opholde sig på og bads fra dcr fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
hegn og anden ahp:.crring, og ar;pzeJ:H.lelseaf tral16portabl@ radioer og ligflefIde ferb) des.

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes afstafld dog højst 200 m Fæle, d@r
marKerer afgrænsRingeR af det offefltligt tilgængelige areal, og opsætter skilt@ ....@d til-
bringervejes iHdmumling i bivc:i 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
oH@RtlighedeRherom.

Arealet består hovedsageligt af

De p~ oHuådet vokssnde træer må ikke fældes aden farad indhentet tilladelse fu laftd
hrugsfRinisteri@ts tilsynsførende med de private sko ....@i EornholfRs amt.

Pligt til reflhold@lse påhviltlr ikke lodsejeme i det omfang, dette er forårsaget af offentlig
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige somm@rhlisgrand
ejere i EJetomfang, arbejdet hermed forårsag@s af dem.

Pligt til &lHH~fl\:igt6dæmpningpåhviler ikks lodssjtlrne. Bornl'lOlms amtskommune fore
tager ':H~eaudgift for ejer@R de i § 7, stk. 1 i lo ... nr. g 4 af 25. fllarts 1961 OfR sefla
4h!gtefis bekæmpelse omhandlede arl3ejd@r,som er nødvendige for at forhindre sandflugt,
fter eette skyldes ofkntlighedeRs benyttelse af arealet. AmtskofflffiHRea kaR i så fals
overtage arealet til ejendom.

2
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•• .1 Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Under

~unkl-4, sædvanligt ansvar tillades rygning uden for n~leskov og lyngbevoksede arealer uden for
0ft-4. tiden 1. april til 1. oktober samt pil del't t:tbevokseae strandared. Jagtretten bortfalder i

tiden 1. april til 1. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
ikke er til fare eller gene for andre.

•

--•

5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieforing. LiniefflFingen ligger aog fast for så •..idt 8nger
de ny~ "eje må. El og E2 og de nye \'cj<., der Gr b~liggc'H:lc &yRlmetrisli om skel. Der
m~ iovrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 ag-4- omhandlede arealer, eller etab-
leres andre tilslutninger (ovcrkorslcr) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har eller skal have færdselsret. Dc vi~te tilslutninger (overkorsler) er god-
kendt af vejmyndighederne.

Eksisterende veje udlægges med den på kortet angivne bredde og linicforing .

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, n~r dette er
nodvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eJler nærliggende ejendomme. Sa-
fremt ~jeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og 10 I1J

brede veje og 3 1'11 arede stier, og færdselsret for offentligheden ad \Tjen mrk. Dl, 00-,
D3, D4, DS, El og E2, og ad stien mrk. F1 os F2.

Der udlægg{;& 2000 m2 til oH: parhriJlgspbds p.1 JtlH ulJdt!r pUlJkt 2 ellt!r, u~ 1 um

handlede sydlige/nordlige del af ejendommen 'fed

~gl1ing uden om parkeringsplads kan foretages i form af spredt beplantning med de flå
stedet forekommende vækster P,l et indtil 5 m bredt ha'Jte .

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, sti ell~r p~k~riRgsplad&, og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke onsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overens-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde ~ nævnte vej~
og rerkeringsflladse,.

Der pålægges byggelinier som vist på kortet, 25 m fra vejmidter. Ved ajernegrunae ItI"
byggclinisr i forbind<J1sG med godk{;ndelse af en &anll~t udst)rkniRgsplan Uvf. rl:lnllf ())
msd fredningsplalludvalgets tilt:.dchc Red~~tte~ til 15 ru btlg~ en :lE de tilw<ldcl:l.de veje,
så~remt det kan motiv~rt's vt'd, at eR ie'lrigt normal grund ellers ikke kan t:tall)'ltes heA
sigtsHlæssigt.
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Der p31ægges (ri oversigt ved de på vedhæftede kort viste vejhjørner efter afstandene 15
og 60 m,.målt langs fremtidige vejsider, jvf. ministeriet for offentlige arbejders vejre gIer,
således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefmdes be-
voksning af større højder end 0,75 m over en flade gennem de. tilstødende vejbaners
Illveau.

6. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsplanudvalget.. . .

pligten til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksninu2å-J~ro'11cfl
omhandlede del af ejendommen eller tilsvarend un er andre ejendomme på
strækningen fra og med St. Loft o e ersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der skal i så et offentlige indbetales et beløb pr. m2, der i værdi svarer til

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboeIsesbygning.

De påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for hclilrsboliger i for-
bindelse hermed.

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrclse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sideIinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landshyggeIovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaltninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10' m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er. bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning. Bygniflger ffiå iklre placeres fiærmere end 25 m-
f~B: ekei1!telende ~ko ...bryn :moci off. bivej nr. 3, og 0]En1 iev
rxgt olerce mod ifisblik fpa off. tilg~n~elig ~~

Bygningerne 1fJ8H.ke placeres nærIJere end ::; III fr3. fiom:Derhusom.rå(lc~ts
nordl ie;e afgrl.'msnin:: • Hvor denne 3.fgru3nRnine; ikke fre~Jtrroder SOl;)
et ubrudt sYovbrJrn skal der op til denne oe på sommerhusområdet e-
tableres et 15 ro bredt skovbælte. BYgQineer i so~~erhusområdet
skal. iøvr~gt slø~es mod indblik fra off. tilgængelig vej~ .

f) Bygmnger ma Ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor yaervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.
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g) Tagdækning skal vz:re af mørkegd (arve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antænddigt materiale kan
ikke opføres.

h) ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra. engelskrødt. italienskrødt. dodenkop)z .eller hvidt. sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til døre. vinduesrammer og~~~e bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) TelefonOlaster må ikke etableres. flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1.80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-
ren af den. eksisterende bevoksning i området (gran. fyr, lyng) skal stedse bevares.
M;~~&JYStrlllA. ~\HIt~lh\fH~inden for 10m fra beboelsesbygningen.

Båltænding og benyttf'1se af udendørs ildsteder forbydes.

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 af
almindel!g af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eJler uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bil parkeringspladser eJler en garageplads i det tiJIadte beboelseshus eJler
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 012 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 30 og 121~, Poulsker sogn,

, r-lj'-'"
under forudsætning af en erstatning på kr.li·iJ 7 K. - der er fastsat efter et skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms. amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forc1ægges i h. t.

. naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedersker / Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. l.ands-
byggeloven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fr~dningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.

Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og frednings-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
enovidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 121~

5
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('~ r.lrcel1rr hcr.lf, og Pt!der5~.frl P0ulsker sogner;'Id. for så vidt angJr punkt (l endvidere
Pl'tll'f..ltt'r, Poulskcr s0gner.id. For S3 vidt ang:ir punkt (l, c, endvidere den til enhver tid

":l'rende ejer af nabllejcndmnlllcJl.

I,

~C'lJl l'Jct af matr. m. ")C' c:;' 1? 1;) :

J'.:.1\ n:
-z/.// ~ / Y..

/ ~/..-;' ;-~~;; ". ,.;.. 7.'N/L

,/ "·(·h. ,,4.."<'" '
• ~ • 'I ;./

?;. l__/':,/~ ., ~~~' ) ~/I:' I ~. Adresse:

Navn:

Stilling:

,_... //z. /-1.1

:"<c ,,'r ,. •• ,' ...

, .

..! i.i. t.rå;jee 21' j rednln~~e1J18<nu(JV81fet t'or Bornholme amt
den Lj.december 1964.
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Matr. nr. 17b m. fl.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 25c m. fl.,
Poulsker sogn.

Akt: Skab nr.

Anmelder:

1/

Deklaration

Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
gdr{ Th.Espersen }~ofoed, rrjørneby, pr. ~'eksø,

ejer a matr. nr. 121 fø, l'oulsker sogn, herved
for mig og eftcrfølgeiidC ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

1. Den del af ejendommen, der er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redskabskasser og anvendelse af trans-
portable radioer og lignendc forbydes.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk grøn farve, fredes, så-
ledes at ændringer i dcn beståcndc tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholddse af skovdrift, ikke må finde sted. '

Arealet består hovedsageligt af +

Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha storc parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, dcr mindst må være åbcn for alle fremtidige
ejere af grunde inden for dct under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområdcr på naboejendommenc.

Fremtieige ejere sf de i ~t1Hkt 6 H8wHte sOfflfflerhl:lsarealer sltal ha'/e asgaRg til gphgld
på deR del af anal@t, der er beliggeRde syd før eR liRie, bestemt .....ed forbiRdelseR mellem
eller forlll!HgelseH af seR HorEllige afgeaa~saiRg Ege ligmmerhuliOl+u~det, li~ledes som vist
·på vedhæftede Iwrt.

Det skal uanset foranstående udstykningsbestemmelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer at udstykke tilgrænsende dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.

Bestsæm@ls@FR@\:laEler 2 skal ikke ,'ære til hiRser fer at fortsætte deA hft....e e~ Iftl'ul
hUlgsæll!ssige l:JsayHelse, ser for -tiseR fiMEler steEl på eM del af arealet. GeHopeygftift~ e~
l'aiadre asbygRiag af bestå@ad@ laadbrygsbygaiag@F tillad@s efter tegaiRger geElklAdc af
fr@dRiRgsplaflHEl'ieIget.

Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenhedsplan godkendt
åf fredningsplanudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i hen-

13. OKt 1964
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hold til slludhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de udlagte sommer-
husarealer på og i na:rheden af ejendommen.

3. DeR del af ejeRdeulæeR, der flå vedhæftede kort er vist Rled ~!5 g,øtl farve, flålægges
servitøt OR1,at s@r ikke æå ske æfH~riRger i deR beståeRd~ tilstand, gg at d~r ikke mil
fiRtle byggeri sted ød over geRopbygRiRg og ødbygRing af b@stå@ndølaRGbrøgsbygRiRg~r
efter t@gniRger gedkeaGt af fretlaiagsf'latluavalget

Arealet består hO'iedsageligt af Jatlsbrtlgsareal.

~åbeæt areal@t ikke skall@ være oæfattet af bestealæelserRe i natarfredaingslov~Rs § 25,
vil fredaiagsfllanudvalget efter onlstæadighederne ikke æodsætte sig opførelse af etl af
tægtsbolig på areal@t, efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt ødvalget
til godkenåelse.

Vaaaværk kan etableres flå arealet på saænle vilkår som aæ'lnt tll1(~erpHRkt 2. •e4. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med gul farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skovdrift, ikke må finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportablc radioer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes afstand - dog højst 200 m - pæle, der
markerer afgrænsningcn af det offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentligheden herom.

Ar~al~t b~står hov~dsageligt af ,
De på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens bcnyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre sandfl~gt,
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom.

2
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ad Motorkørsel, camperin~, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Under
~UOngk:1, sædvanligt ansvar tilladcs rygning uden for nåleskov og lyngbevokscde arealer uden for

tiden 1. april til 1. oktober samt på den ubevoksede strandbred. Jagtretten bortfalder l

tiden 1. april til 1. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves saledes, at den
ikke er til fare e/ler gene for <lndre.
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Nye vejc udlæggcs over ejendommen i overensstemmelse med den pa vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linicforing. Lini0furingsn ligg€'r dQg fast fQr så "idt aRgår
de aye veje mrk. E 1 og E2 og d0 nye veje, G0r er b~liggend6 SYRlfl10trisk om skel. Der
må iøvrigt ikke anlægges nye veje oyer de under 2 og ·l omhandlede arealer, eller etab-
leres andre tilslutninger (overkørsler) af enhver art end VIst på kortet til veje, hvortil
offentligheden har @lIilr skal have færdse1sret. Dc viste tilslutnilJgcr (overkorsler) er god-
kendt af vejmyndighederne.

Eksisterende veje udlægges med den på kortet angivnc bredde og linieføring.

Vejene skal nptages i matriklen som udstyknmgsveje og være tilgængelige, nar dettt' er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggeIlde ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning, interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være f~ls81snlt for a118 ~ORlIl'lerhu~a8l:)Oere-i-~*r.aJet-aJ tiewi~ ~ Hl o~ Ht-'ffi
ar@J@ vej@ og 3 Al brede stier; ~ færdselsret for offentligheden ad vejcll mrk. D l, W,
D3, D4, D5, el og 1\2, og ad stieR mrk. fl o~ F2.

Der udlægges 2000 m2 til of[ parkeringsplads på den under punkt 2 eller, ('I~ 4 om-
h;mdlede sydlige'nordli3e del af ejendommen ved \Te,~ '2; Y'. 1 •

Hegning uden om parkcringsphds kan foretages i form ~f spredt bcplantl111lg med de p.i
stedet forekommende vækster P~tet indtil 5 m bredt bælte.

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uallset om de er udbygget som vej, ~ eller parkenngsplads, og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke onskc'r selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så bId tilfalder. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog veJ nærværende ovcrcns-
kom~t ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eJler vedligeholde 4> nævnte veje. ~ier
og parkeringspladseP.

Der rållf!~ges ayggelifuer SO"! "list ~'~ k~idttf. ~d hJørRegnllHifl kl\R
byggelinier i forbiJH~else med gedkendelse af efl samltlt HGstykni1'lgllf31all U"f. pllJlkt f,)
med fFeElftingsplal'lUd'J'lllgets tilladelse -aedsættes til 15 m lilR~s eR: af de tilstfltlel'lde-Yeje.
såfrenlt d8t kaR motiveres 'led, at 81'1 ilH'rigt normal gwnd ellers jI,!r.e kan ttdfl~,tt"~
sigtsfHæssigt.
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"DftI~le.fri o,ettigt"Wd ·d. på vcdhz&ede 'kort '?iste 'Vejhjømer.(~ afst:mdcmtl·t!s
ef' tjO·;tn. _iit, laJl!s ft:«ptWige vejsidu, jvf. ministeriet for o.tfentligo arbejden w~,
såkdes: (at ,det hvå,el,l ,varigt.eller micUertidigt anbringes ~Qst •• &, ene:.' f~eS'I'6e,.
'ftåsning af større ,højder end 9,75 In øver en flade gelØlem dc,:tilst:øatnde vejb~
niveau. 1 "~' '. I,,' ~:It"l""I;

H
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6. Pell del af ejendommen, der på v~dhæ{tede, kort er vist med rød J'lr:ve: ~å ~l), ud,styk~e$
~t~r en samlet skitsem~ssi.g 'plal~, der i prindpp.et skal godkendes, af,fr~dni,~~planuq';a~~~',. .
pli.&.~e';1til en arealmæssigt lige så stor eksisterende s~ovbevoksnin ' o" '. e~punkt '2
omhandlede del af ejendommen eller tilsvarend un er and.r~, ejendomme p,å
strækningen fra og med St. Loft o • e ersker dl og med LI. <?u~~e~ård i 'Poulsker.
Der skal i så et offentlige indbetales et beløb pr. m2, der i værdi svar~r til

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i ti~srummet 1. april til 3Q. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
Qphold, weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

De påtaleberettigede, natudredningsmyndighederne og '~ognerådet, kan i forening eftec
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for'helårsboliger i for-
bindelse hermed.

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidelinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

d) F~l1es vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og la'ndsbygge1ovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsm~ssigt at deltage i udgifterne til så-
'danne fzlle*oranstaltninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 ro fra midten af den eller de tilst~dende vbje, hvor'
l større byggelinieafstand ikke et bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommel'hus-

'områdets begr~nstling. . l' .• ',
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h) Ydre bygningssider skal fremtr~de i farver dannet af jordfarverne (okker. ~tr~ dl ;, '?}~
sienna, umbra, engelskrødt, italiensktødt, dodenkop)' eller hyidt, $fyft tltet·~\,.
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer o~~e bygningsdele er ogsI
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde ~fq;~~ . ,,:
j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på sted~" f~re-

kommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med deDlle
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt ,beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-
ren af dep eksisir~ bevoksning i området (gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.
~h}j~tf~1if~~t~feerma kil~ inden for 10 m fra beboelsesbygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.
l) 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 af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller oden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel sk~l
indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 121fø, ~oulsker sogn,

under forudsætning af en erstatning på kr. ~ €j. T 37. ,- der er fastsat efter et skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedefllk.r / Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
bygge1oven.
Forholdet til eventuelle panthavere vil v~re at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.
Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningspJan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en fomdsætning for nærværende "
deklarations oprettelse og tinglys~ng. . ': :~:;
P!taleret tilkommer naturfredningsnlevnet for Bornholms amtsrådskreds og fredni~s- ; ,,',.:"!~
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilk.ommer påtl1et~~ ~':' '
cddvidere den til enhver tid v:rrende ejer af matr. nr. 121fø
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og parceller heraf, og Pedel'sker/Poulsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6 endvidere
Peliel'!iker/Poulsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6, e, endvidere den til enhver tid
værende ejer af naboejend011lmcn.

Pedersker I Poulsker, den L) -/- /9/.1)

Som ejer af matr. Ilr. 1..'1~

Til vitterligbed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

Stilling:

1(-« ~/ 1t~/7 e-~C-
U/1t.,

-øA'/~,?'/
Navn: •eNavn:

Adresse:

Stilling:

~/tt!(.i-('t:. Adresse:

Tiltrædes af frednin€Splanudvalget for Bornholms amt
den 2J.december ISb4.
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Matr. nr. 17 b m. fl.,
Pedcrsker sogn.

Matr. nr. 2Sc m. fl.,
Poulsker sogn.

Akt: Skab 'U.

Anmelder:

," , i'l
I t Ir: / ':'

"

Deklaration

Efter aftale med fredningspIanudvalgct for Bornholms amt pålægger undertcgnede
. gdr. J~.P.Sommer, Sandegaard, pr. Snogebæk,

eJerafmatr.nr.29~ og 121,!:!, Foulsker sogn,herved
for mig og eftcrfølgende ejcre min fornævnte ejendom følgendc servitutter:

1. Den del af ejendommen, der cr fredet ved overfredningsnævncts kendelse af 22. oktober
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redskabskasser og anvendelse af trans-
portable radioer og lignende forbydes.

2. Den del af ejendommen, der p!l vedhæftede kort er vist med mork gro" farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skurc, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignt'nde, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdclse af skovdrift, ikke må finde sted.

Arealet består hevedsageligt af

Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst S ha store parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for dct under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommcrhusområdcr på naboejendommcne.

Fremtidige ejere af de- i-~~æVflte-;~ømfflef-liusarealef-S.Jt~l have adgaAg til ophold
på den del af arealet, der er beliggende ~d for en Iinie,- bertemt-ved- forbindelsen mellem
eller forlængelsen af den nordlige afgrænsning for sorn-medmsområdet, s31edes søm vist
på vedha:E~ou~
Det skal uanset foranstående udstykningsbestenunelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer at udstykke tilgrænsende dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelscn mellem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt S udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.

BesteææelseFRe HAder 2 skal ikke ..'ære til hiAder {or at fortsætte deA have og land
erHgsææssige HdAyttelse, der fer tideA MAder sted pi en del af arealet. GeAopeygAiRll; og
æiRaHl uabygHiag af b@s~å@aaelaAaerHgseygniager tillades efter tegAiflll;er godkeAåt af
fredningsp laAHd't'alget.

Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenhedsplan godkendt

.af fredningsplanudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i hen-
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hold til sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de udlagte sommer-
husarealer på og i nærheden af ejendommen.

3. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys griJll farve, pålægges
servitut om, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
finde byggeri sted ud over genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger
efter tegninger godkendt af fredningsplanudvalget

Arealet består hovedsageligt af landbrugsareal.

Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestcmmelserne i naturfredningslovcns § 25,
vil frcdningsplanudvalget efter omstændighedernc ikke modsætte sig opførelse af en af-
tægtsbolig på arealet, efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt udvalget
til godkendelse.

Vandværk kan etableres på arcalet på samme vilkår som nævnt under punkt 2.

4. D@n dd af ejendommen, der på 'ledhæftede kort er vist med tHI farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregHes skure, kiosker, lysdmse,
badehus@ og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved lige
»oldelse af skovdrift, ikke må finde sted, og således at det skal være ofkntlighedeH tilladt
at epbolde sig på. og hade fra det fredede areal. AH1:>riHge1seaf spil og redska1:>skasser,
l:Iegn og anden afspærring, og anv:endelse af transporta1:>le radieer-eg ligHeHde for1:>ydes.

Det offentlige opsætter med passende indb,rdes afstalid = dog højst 200 111 pæle, der
m.OItk.etetafgt:iensningen af det ogentligt tilgængelige areal, og apsætter skilte ...ed til
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instrl:1erer
offimtlighedcn berom.

Arealet består bovedsageligt af

•e,

,
De på området 'I7oks~mdetræer må ikke fældes uden forud iHdhentet tilladelse fra land
brugsmil'listeriets tilsYflsførend@ med de private skove i Eornholms amt.

Pligt til rel'lboldelse påhviler ikke lodsejerne i det omfal'lg, dette er forårsaget af ogentlig
hedens benyttelse af offirådet. Pligt til rImholdeIse påhviler fremtidige semmerhusgruHd
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem..

Pligt til sandtlygtsdæmpflil'lg påhviler ikke lodsejerRe. EorRbolms amtskemmyge fore ..
tager yden adgift for ejerel'l de i § 7, stk. 1 i lov nr. S4 af 63. marts 19(jl om saRd
tlygtGRSbGkææpelse ombaRdled@ arb0jder, som er aødvendig@ for at forbil'ldr@ sal'ldtlygt,
eår dette skyldes oifentlighedens beayttelse af arealet. AmtsksfflfflUl'leR kan i så' fald
9vertage arealet til ejeHdom..



~~\~~~".~" {~<, ,I',...----------------------------""""'"

I

l-,

"

"e" ., ,

,,

!

ad Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Under~I::109sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for
tiden 1. april til 1. oktober samt på den ubevoksede strandbred. Jagtretten bortfalder i
tiden 1. april till. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
ikke er til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår
de nye veje mrk. El og E2 og de nye veje, der er beliggende symmetrisk om skel. Der
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eller etab-
leres andre tilslutninger (overkørsler) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har eller skal have færdselsret. De viste tilslutninger (overkørsler) er god-
kendt af vejmyndighederne.

Eksisterende veje udlægges med den på kortet angivne bredde og linieføring.
~ksisterer.de adgang :or matr.nr. r21~ og 121~ omlægges;'

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning jnteresserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og lOm
brede veje og 3 m brede stier, og færdselsret for offentligheden ad vejen mrk. Dl, W,
D3, 04, 05, El og E2, og ad stien HUk. F1 og F2.

Der udlægges 2,000 m2 til off. parkeringsplads flå den under pUflkt 2 eller/eg 4 em
handlede sydlige/nordlige del af ejendOft1meft ·.'ea

iJet tillBces den tB- '--eflftve-IL--tirlværeft6-e v-ej·e~p... -&f--4e-&. ·&y4H.-ge
øst-vestgåenrl-e lffi.ra-l·l-el ve.i, - at-·--o p-eæ-t t-e· b-~,4- e j endofBfflcns l'H:i-
værende s-kel ov-er vejen-; 'd-eT do~ ·tffi:l't'·ffæ-v~~t-e-Nte~-lfflfftmtt-
-n~.

Hegning uden om park@riRgsplacls kaR foretages i form af sflredt aefllafttftiftg med de flå
stedet forekolnm@ftde vækster på et iRcltil 5 m bredt bælte.

Arealer, der i henhoid til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uanset 001 de er udbygget som vej, sti eller parkerit\t;9plaas; og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overens-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde -de- nævnte vej~
og parkeriagsflladser. .v
Der pålægges byggelinier som vist på kortet, 2'5· m fra vejmidter. Ved hjømegrttftde kaR
byggeliRier i forbiRcl@lse med godkendels8 af en samlet udstykningsplan Uvf. plu'ikt t;)
HlGQfreQRingsplanudvalg@ts tillad@ls8 nedsættes til 15 Hl langs en øf de til9tødeade ....eje,
såfremt det kan motiveres ved, at en ievrigt normal gumQ 911ersikke kaR usaytt .. h'R
Sigtsmæssigli.

3
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Der pålæg~es fri oversigt ved de p.'l vedhæftcde kort viste vejhjørner efter afstandene 15
og 60 m, målt lan~s fremtidige vejsider, jvf. ministeriet for otfentlige arbejders vejregIer,
således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefmdes be-
voksning af sterre højder end 0,75 111 over en Rade gennem de tilstødende vejbaners
niveau.

~
~
~
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6. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med r"cI farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsplanudvalget.
B@ayggelse på den del cif arelalct, delr G'/t. er fredsko .
pligten til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksninl! la1i-de1rt'l~
omhandlede del af ejendommen eller tilsvarend under andre ejendomme på
strækningen fra og med St. Lof o ee ersker til og med LI. Gubbeg.'ird i Poulsker.
~-ti~ffelltligC indbetales et bel øh pr. m2, der i værdi svarer til

For udstykning og bebyggelse 111. v. gælder folgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidmlmmet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) P.i hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 012 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboelsesbygIling.

•e
De påtaleberettigede, naturfreclningsmyndighederne og sognerådct, km i forening efter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommcrhusområdcts daglige forsyning samt for helårsboliger i for-
bindelse hermed.

c) Der må kun frastykkes grunde mcd nettostørrclse på mindst 25001112, der skal kunne
rummc et kvadrat med sidelinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og aRobsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens
§ 18), og lodsejernc er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaltninger .

e) Bygninger skal holdes mindst 10m fra midten af den eller de tilstødende vejc, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboske1 eller sommerhus-
områdets begrænsning. B~.'gfH.-i'teer må il€lIO t>±aB-e-re-8 ....~maFe end 2~
·fra det eksi&t·€-re-nfle sydlige SKovbryn.

,
.'

'-lir

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttct tagetage uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor. ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°, Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.

4
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan
ikke opføres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, um bra, engel~krødt,. italiensk:ødt, dodenkop )~U~J1Vidt, sort eller ved de
nævnte farvers blandlI1g. Tl1 dore, v1l1duesrammer ogV'"rci;;dre bygningsdele er også
andre brver tilladt.

i) TclefonlllJster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene m;\ ikke hegncs. La'hegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende va~kster eller af højst 1,SO m højt tlInalet raftehegn k:m anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende va~kster. Karakte-
ren af pen eksis~eren~e bev9ksning i o_Il?-rådet (gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.

Sk~~j&~t~k~td~nt1tN~6r81 O m fra beboelsesbygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

l) Al parkering af jcrnb.lJlevogne og lignende samt biler, der i det ydre adskiller sig
væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller u'den for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. P.'i hver parcel skal
indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboclseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de furan fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglcment/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. L)..§: Of; 121.:d, l"oulsker so~n,

under forudsætning af en erstatning på kr. ~', '2 '7 , o o der er fastsat efter et skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedersker/ Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
byggeloven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglyming.

Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og frcdnings-
planudvalgct for Bornholms amt. for så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 121,!!

5
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og parceller heraf, og Pedersker/Poulskcr sogneråd. For så vidt angår punkt 6 endvidere
Pc:dC:l:iker/Poulsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6, c, endvidere den til enhver tid
værende ejer af naboejendommen.

Peåersker ( Poulsker, den -/ 1-1,

Som ejer af matr. nr.29i! og 121Q:

Til VittcrlighcdJm dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

Navn: f"Ihvn:

Stilling: Stilling:

Adresse: Adresse:

Tiltrædes a1 fredningsplanudvalget ror Bornholms amt
deE 23.december 1964.
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Matr. nr. 17 b m. fl.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 25c m. H.,
Poulsker sogn.

Akt: Skab nr.

Anmelder:

L ./ -) - lll'~IC-'IL •

Deklaration

Efter aftale med fredningsplan udvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
F.ru Eel,;c. ..• bech, ~gelunå, pr. Neksø,
ejer af matr. nr. 121J:.y, Poul sker sogn, herved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

1. Den del af ejendommen, der er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redskabskasser og anvendelse af trans-
portable radioer og lignende forbydes.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk .r;røll farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligehold~lse af skovdrift, ikke må finde sted.

Arealet består hayedsageligt af

Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene.

Fremtidige ejere sf de i punkt 6 næ:vnte sammerlll:lsareal@r skal hav@ adgaRg til ophGlJ
1'R den del REarealet, der er beliggeRcl8 S)'G for GRolinie, bestcA1t ~ed forbindclsm-meLlem
eller Eer1æng@lsen af dc;l1 nordlige afgr:oeluAiAg -~ 50mmerhusotucl.det, således som vist.
pø :veahæfteae lwrt.

Det skal uanset foranstående udstykningsbestemmelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte sommcrhusarealer at udstykke tilgrænsende dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.

llest8111R18Is8rR8 1:l11dc;r2 5b! ikke 1l0l:l;e til hiAdcl; for at Eortsoette dCA have- og laRd-
brl:lgsl11æssige I:ldRo)'ttGls8,der f~r tidel1 finder sted pR en aeJ aE arealet. GeHef'~yglli"~ eg
mindre I:ldbygniFlg af beståeRde lanabmgsbygninger tillades efter tegnillger gadkenQc af
fred l1i11gsplal1l:ld 'l'algst.

Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenhcdsplan godkendt
af fredningsplanudvalgct. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i hen-
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hold til sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggc1se af de udlagte sommer-
husarealer på og i nærheden af ejendommen.
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4. DeR: del af @j~R:dOmnHm,dør på v~dhæft{tdG kort ør vist mød gul farn, fr{td@s,således at
amdriRg~r i deR: beståeadG tilstaad, b~bygg~lsll, hvortil medr@gaes skure, kiosker, lysthuse,
hadehuse og lignende, udst)'kRing og erhvervsmæssig udayttels@, bortset fra ved lige
holdeise af skovdrift, ikke må Emde sted, og således at det skal være ofitmtlighedeR tilladt
at opholde sig på og bad~ fra det fredede ar~al. ARbringds~ af spil og r~dskabskass~r,
hegR og anden afsp:;erring, og anv~ad"lse af transportable radio~r og ligR@Rdeforbydes.

Det oifefitlige opsætter filed passende ifiabyrdes afstafia dog hejst 200 m pæle, der
markører afgr:;easaiagea af det offimtligt tilgæR:gelig~ areal, og opsætt@r skiltIl v~d til
bringervejes indmmlding i bivej 7 i PederSKer og bivej 3 i Poulsk~r, der iastruerer
offeRtligh~dea herom.

Arealet btlstår hovedsageligt af

3 Den del af ejeRdomn~en, der på vedh:IJftedG kort ~r vist msd lys grøn farvG, pålægges
servitut om, at der ikke n'lå ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke Rlå
find" byggGri sted ud OVGrgGnopbygning og udbygniRg af b~ståøndtl landbrugsbygninger
efter tegninger godkendt af hedningsfllaRudvalget

Arealet består hovedsagtlligt af landbn:lgsan;aL

Såfremt arealet ikke skulle 'lære omfattet af bestemm@ls@rnei RaturfredRingsloveRs § 25,
....il fredningsfllanudvalget efter omstæRdighederaG ikkG modsættG sig opf@relse af en af·
tægtsbolig på arealet, efter at tcgnillger og beliggenhedsplan har været forelagt udvalget
til godkendelse.

Vaadværk kaR etableres på ar@altltflå samme vilkår som nævnt ~lRder pURkt 2.

];)e på området voksenGll træer må ikke fældes udeR forud indheatet tilladelse fra laad
brugsmiRisteriGts tilsynsførende med de private skove i Boraholms amt. .

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerae i det omfang, dett~ ~r forårsaget af offentlig
hedens benyttelse af omFitdet. Pligt til renholdelse piltviler fremtidige sommerlufsgrtlftd
ejere i det omfaR:g, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæJll:pning påhvil0r ikks lodsejer1'le. noraAolms amtskgmR1UnG fgre
tager UGeR:udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov ar. 84 af 2S. marts 1961 om sand
il:lgt8RS eekæR:lflelse oIl1Aaadlese arbejder, som @raød'leasige for at forhiR:dre sandflugt,
Bar Elette skyldes ofteatlighedeas beRyttelse af arealet. AmtskommUllea kaa i s~ fald
e'lertage arealet til ejeaElom.



X 5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår
4e 9yl! veje Huk. Et og E~ og de nye veje, der er beliggende symmetrisk om skel. Der
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 eg-4 omhandlede arealer, eller etab-

~. leres andre tilslutninger (overkørsler) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
~ offentligheden illlr eller skal have færdselsret. De viste tilslutninger (overkørsler) er god-
~ kendt af vejmyndighederne.
l te Eksisterende veje udlægges med den på kortet angivne bredde og linieføring.
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ad Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Under
~1~l~s~dvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevokscde arealer uden for

uden 1. april till. oktober samt på den ubevoksede strandbred. Jagtretten bortfalder i
tiden 1. april til 1. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således. at den
ikke er til fare eller gene for andre.

'.
(,, Vejene skal optages i matriklen som lldstykningsveje og være tilgængc1ige, når dette er

nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at.foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder. ,.-.n. v j ~_.'1-" 0:" 1_ li'..:..1;-

Der skal være færdse1sret for aUe somp1erhusbeboere i området ad ·ee viste g JR 9g 10 Al

I '~~ø \i.fQ"tfgc,:f~q,).edec~,\rg f:i;l~selsret for offentligheden ad vejen mrk. Dl, ~
:D3, D4, Da, El og E2, og ad sti~A mrk. Fl og F2.

Der yJlægg@s 2000 m2 til og: parkeriAgsplads p~ d~A uRd~r p"nkt 2 eller/og.,4-Gm-
aQRaleJe sydligejRonHige del af ejeRdommee ved

.~ b ii i llpde§ den til enhver ti '-'1 'lr"·\l'~;r;lIj .. V,"jiljilF ~f S,8,R s:rQl~g8::;e:::t;::~d:::-:::;e: ::åa:: :~::;::>T=;mt;e;,,:;Q::O:::::,,::=

x

H~gR:i1'lgydCR gm park~riRgsplads kaR fgretages i form af 'prcdt bc;pla1'ltRIRgmød do p~
stedet forc;koR1mead~ vækster på @tiadtil a m bredt bælte.

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, sti eller parkeriegsplads, og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejclerne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overens-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde.se. nævnte veje. stier
eg f'Ø:FkeriRgspladser.

Dc;r påla;ggN byggeliaief seJR vist pi kortet, as Hi fre r;ejmiehel'. 'lea øjølftegrtJftEie lult!
b"ggsliRi@[ i foriJiadelse med godkGadsls@ af eR saAi]et Ndsl;ykeiøgsplllR (jvf. pYHlu ')
a:.cd fredRIRgsplaRwd'lalgs tilladelse øeåslf!ttes til 1S m laft~s en at de tilstødende ...eje,
liåfFcmt det kaa motivo,,, "ed, at eR ifOl"'igt Ro,mal B'URd ell." ikke kaR Y8AYcttI li..
sigtsmæssigt.
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"



1'1r
f
t
,1.

•

Der pål;egges fri oversigt ved de på vedhæftede kort viste vejhjørner efter afstandene ] 5
og 60 m, målt langs fremtidige vejsider. jvf. ministeriet for offentlige arbejders vejregIer,
s41edes at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes be-
voksning af større højder end 0,75 m over en Rade gennem de tilstødende vejbaners
niveau.

6. Den del af ejendommen. der på vedhæftede kort er vist med rad farve må kun udstykkes
efter en sam1ct skitsemæssig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsplanudvalget.
:B.gyggelsc på deR do} ;lEarcah~t, der evt, c:r frGdsko
pligten til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksning: J:ll-lik1T"1111O
omhandlede del af ejendommen eller tilsvarend . r under andre ejendomme på
strækningen fra og med St. Lof Cl ersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der skal i så et offentlige indbetales et beløb pr. m2, der i værdi svarer til

. ,

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 3S 1112 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opførcs før beboelsesbygning.

De påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forcning efter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommcrhusområdcts daglige forsyning samt for helårsboliger i for-
bindelse hermed.

e) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrclse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med side1inie 40 m. -, Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene. ,c)

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og iandsbyggelovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaltninger .

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

.,1
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E) Bygninger ma ikke opføres med mere end 1etage med udnyttet tagetage uden kvist-
vinduet og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m. regnet fra terræn til den
linie, hvor ,yderv~g og tagRade mødes (bortset fra gavltrekanrer). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
pWlkter i terrænet på de enkelte parceller.

e I) Der dispenseres fra.kravet om sideljnie 40 m for de nordligste
paroeller, således at an rimelig udnyttelse af arealet ke,n opnås.

•e
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i) Tc1efonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-l' kommende vækster eJler af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i
r umiddelbar tilknytning til og inden for 10 111 fra bebyggelsen og sammen med denne
'\
~o indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
,. .. tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-

~ Sk {'Jn af den eksjsteren~ bevoksnin§ i området (gran, fyr, lyng) skal ~tedse bevares.
ovag H~j58~Ji~&\1~å~I\ klft\it~æfle~ tNJlen for 10 m fra beboelse~bygningen.

k) Båltændillg og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

l) 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 af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 111 i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om ahtand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsrcglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan
ikke opføres .

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer o~~re bygningsdele er også
andre farver tilladt.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 121y, ~ou1sker sogn,

under forudsætning af en erstatning på kt3 6' Il ~, ;,. {'12 ' der er fastsat efter et skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedersker / Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
byggeloven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne -er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.

Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og frednings-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af mate. nr. 121.i.Y.

(. ~
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og parceller heraf, og Pes8fskørjPou!sker sogneråd. For så vidt angår punkt 6 endvidere
Peliel'5ker/Poulsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6, e, endvidere den til enhver tid
værende ejer af naboejendommen.

Pedtfilrer j Poulsker, den

Som ejer af matr. 11r. 12 11.'l:

r •
l

I.
iCt:11-t 7jk'llic

v'

Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

'i-~I·--....JL-oOl!lNavn: \/ .. ~.-.~V~---

... OVOAARD-SØRENSD
Stilling: ~_ ..••X.

Navn:

Stilling:
,I

Adresse: Adresse:

~iltrædes af frednin€splanudvalget for HorLholms amt
den 2j.december 19b4.
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Matr. nr. 17 b 111. fl.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 25c m. fl.,
Poulsker sogn.

Akt: Skab nr.

Anmelder:

Deklaration

Efter aftale med fredningsplanudvalgct for Bornholms amt pålægger undertegnede Fa rla.!e t
Skri~'ola A/'~, L::"nnesgade 25, Købetll;lavn K.
ejer af matr. nr. 12J ec, POU.Ll~,:~r sogn, hervcd
for mig og cftcrfolgendecjere min fornævnte ejendom folgende servitutter:

l. Den del af ejendommen, der er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober
1936, må ikke udstykkcs. Anbringelse af spil og redskabskasser og anvendelse af trans-
portable radioer og lignende forbydes.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lIlork .~rol/ farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medrt:gnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholde,lse af skovdrift, ikkc må finde sted.

Ar@alet består hov@dsageligt af

Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommenc.

Fm'Atidj.ge--tl-jere af de-+-"f*HHH--4nævnte seHHnerhu·sar-ea~ ska~·have adgang til ophok1
pli den del af arealøt,-eef-.-er-be-Hgg(ffi.Q~syd. {or en linie. bestemt ved forbindelsen mellem
eller ferlærlgehen af den nordlige afgrænsffiRg. {or-sommerhusom.rådct, således som vist
på \redhæftede kert- .

Det skal uanset foranstående udstykningsbestcmmelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer at udstykke tilgrænsende dele af area1ct, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.

Y@stell1ll1@ls@rReunaer 6 skal ikke være til hinder for at fortsætte gen have og lanJ
brugsmæssige uclnyttelse, der for tiden hnder sted på en del af arealet. GenopbygniRg o,;
mindre uclbygning af bestående landbrugsbygninger tillades efter tegninger godk@nclt Af
fr@dningsplanlldvalg@t.

Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skov bryn o~
imod sloring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenhed~plan goJh'lIdt
af frcdningsp1anudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i hcn-

130KTl9G4
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hl'j,j nI ~ulhlhL'dslo\'~i\'lIillgcll \ il v.rre til hillder fnr hcbyg:gclse af de udbgte ~Ollllller-
hlls.lre.dcr p.l ~)g i n.nhedcll .lf eJendollllllen.

•
,l. I )~H dd ,lf ~(..)mlllell, dn ~v~~lG-4H--u~ ~_~.~r,J11 farve, p:lIÆ'ggCS

Ser\!HH ,lill, -.l-t---Jei'-i--\.<.4 -m,~ .....kf'- æH-Jl'ing{;+--i-.J{;.Jl- ~lldc tils~ og at der ik Ir.e mil
tin dl:?b \"~~l:?~1-tHi-fWeF--g.f"IH+~l-\wu.u~n.a....u.o-41.Jl~, '~";'~ bestJcll dc~~ bru gsb ir !S11 i11 gel'..... .. f ~b" t'l'"b ~... ... "

dter h'gl~~,,,H.,:~ frcdllillgspl.mudvalgct,,-.~ •• t"l ...... ~ '- ,,~

Arealet bcstilr-JlOveds,.lgdi-gwf landbrugsareal.
" '" ....

S" f re Hl t are ollet I Ir. Ir. (' ~ kuUe -v-rt'H'-- ~nkttet a f bes te m m c 4G.t:J lC-i~-il:cd.J+ii+gslovc 1lS § :6 5 ,
vil freJI~k-J+HJ.v.rt-l-gcr-loit-f'-f-{'l-JH5txHlIW~~-ik.k~-4.J.W~' sig opførelse af en af
tægtsl1l'llg P:l arc-akt. ef-tl?-f--.l-t-t.:gllinger -++g-k-4ggWlHl.dsplan har været forelagt udvalget
til g"l\.n ~..nd,.lsc

Vil Ild V il'fk-k-a-H-€-h..we.ws--frt-a-rmt- prt--s-.-l-l-l-~k:lr som -l-l-'*l-V-J.l.t.-Wldcr run kt 2,·

•

--t. Den del af ejmdoll1ll1cn, der p.l vedhæftede kort er vist med .~lfl farve, fredes, s~d('des at
ændringer i den best.lende tilstand. bebyggcl~e, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
b,ldchuse og lIgnende. udst;. kning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse :lf skovdrift. ikke m,l tinde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig pil ns: bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil o~ redskabslulsser,
hegn og anden af~paTnng, og anvendelse af tLlnsportabk Lldioer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætter med p,lSSende indbyrdes afstand -- dog hojst 200 111 - pa:le, der
markerer afgrænsningen af det offentligt tilga'llgclige areal, og opsætter skilte ved 01-
brllJgen'ejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentligheden herom,

Arealet best~r hovedsageligt :tf

De på omr:ldet voksende træer må ikke hldes uden forud indhentet tilladelse fra hnd-
hrugsministeriets tilsymforende med de private skove i Bornholms amt,

Pll!:;t til renholdelse pilhviler ikke lodsejerne i det omf.lng, dette er for;magct .lf offentlig-
hedens benyttelse af omr:ldet. Pligt til rCllhGldclse p.'1hvilcr fremtidige sommerhusgrllnd-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forihsages af dem,

Pligt til s.lndflugtsda:mpning p:ihvilcr ikke lodsejerne. Bornholms amtskOlllll1Ulle fore-
tager uden udgift for ejerel] de i § 7, stk. l i lov nr. 84 af 25. marts 1<Jo I om sand-
flugtens beka:mpebe omhandlede arbejder, ~om er nodvendige for a(forhindre ~andflugt,
n:lr dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i s:i Ldd
overt.lge arealet til ejendom .
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'\:,' , .d MotGtkørselt campering. telt~dagDing og brug af ild af enhVct I.lags ic*bydø. ,i tr~
. ~-:~ f. $~v~t ~~ar tillades rygning ~detl for nåltskov og lyngbevoksede amaler udtn •

tiden-, t.. apnl ttl 1. oltober samt pil den ubevoksede strandbred. Jagtr~tten bortialdu i
delen ..1. april til 1. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således. at den
ikke er til fare eller gene for andre.
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Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt anglr
d~ye veje mrk. ~ E2 eg de RY' "'&jtl, der er beliggende symmetrisk om skel. Der
må iøvrigt ikke ~qlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer. eller etab-
leres andre tilslutninger (overkørsler) af enh vel art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har eller skal have færdse1sret. Dl' viste tilslutninger (overkørsler) er god-
kendt af vejmyndighederne.

ikllister8RQ@ veje UQllIIgglli& meJ JilR på kgrtct angivu@ bredde og linieføriRg.

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen. kan dette ske vc-d den eller de i ud-
stykning. interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i områdc,t ad de viste 8 m og 10 01

brede veje eg J Bt Bnde s~ierlog færdselsrct for offentligheden ad vejen mrk. Dl. 1;)6,
D~. D4, 1;)5, il e~ E2, eg Ild IIliieRBuk. Fl eg J?~•
Der udlægges 2000 012 til off. parkeringsplads på den under pllnkt 2 eller/eg 4 om-
handlede sydligcjaerdlige rid af ejendommen ved vej en ..:..:.

Hegning uden om parkeringsplads kan foretages i form af spredt beplantning med de på
stedet forekommende vækster på et indtil 5 m bredt bælte.

Arealer, der i henhold til ovemtående udlægges til benyttelse for offentligheden. skal
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, _ eller parkeringsplads. -og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen.
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmYlldighedeme. Der pålægges dog ved nærværende overent-
konut ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde *nævnte veje, stier
og parkeringspladser-.

Der pålacgges byggelinie.r som vist på kortet. 25 ID fra vejmidter. V.d hj •• tg.'" k"",
h,-gg.eliM. ;. 'ør~IRd.J.. .ed @94ØRQ.k. af tR saml. ud.&;,kRiagøpMR &~,.,.llli 6}
.... 6'l ø•.irMQ@.,J.aAydNal~. ~lladoll, ,..dlzttOl til 1S IR laRB' '11 af d. ~J.tQ'd'R• ...;e. ,
.ire...... li&a meliv"811 "ed, al fØl iøl'Jfig* 8e'8lQ1 grYAd .11.. ik;Ø kiM ø_,...I ....

" Ngcu.lli@t.
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Der pålægges fri oversigt ved dC' på vedhæftede kort viste vejhjørnC'r efter afstandene 15
øg 60 m, målt langs frC'mtidige vejsider, jvf. ministeriC't for offentlige arbejders vejregier,
s.iledes at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes be-
voksning af større højder end 0,75 m over en fiade gennem de tilstødende vejbaners
niveau.

Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæ%ig plan. der i princippet skal godkendes af fredningsplanudvalget.
n@~n~gel&@ rå deR ,l@l af arealet,
pligten til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksning~~~r-a:ncre
omhandlcdC' del af cjcndornmcn eller tilsvarenct under andre ejendomme på
strækningen fra og med ~ e ersker til og med LI. Gubbegård i Foulsker.
Der sbJ ~t offentlige indbetales et beløb pr. m2, der i værdi svarer til
~TdOl~

f-m udstykning og bebygbclse m. v. gælder folgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der ah'lle anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelsC' med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget an>al. Udhus må ikke opføres før beboe1sesbygning.

ee

Dc påt:llebcrcttigedc, 1l1.turfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening dter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksted,,[ til sommerhusområdets daglige forsyning samt for hcIårsholiger i for-
bindelM~ hermed.

e) Der In 'l kun frastykkes grunde med nettostorrcl~C' på milld~t 2500 1Il2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidclinie 40 m. - Are.ller, der i h. t. punkt S udlægp:es til
veje, må ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningell og landsbyggelovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaltninger.

e) Bygninger skal holde~ mindst 10 Dl fra midten af den eller de tilstødende veje. hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

cl

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uJem kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 ro, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og tagfiade mødes (bortset fra gavltrehnter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.



,
: i) Telefonm:lster ml ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene m5 ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
. kommende vækster eller af højst l,RO 111 højt lltllalet raftehegn bn anbrInges i~f,' ~lmiddclbar tilknytning til og inde~ fo~ l () ITlfla,)be~yggclsen og s~~me? med denne

~', mdesluttende et ubebygget areal pa højst lUO 111'. Pa grundene ma lOvngt kun fore-
;j; " tages spredt beplantning mC'd de p1i stedet naturligt forekommende væbter. Karakte-
"~! !lASk .ren ,af de,n eksisterel},de~hevoksrtiug i området (gran, fyr, lyng) skal ~tcJse bcv:lres.
" ~ ovac·t~ OeVOK~1.n~ IDCi, y.n rfJ1dl:!S c ,

~ I Cl 4"j9t!lm!'!1~ tr4!r må Hl!'! fllf ~s lOden for 10 m fra beboelsesbygningeu.i~;'e k) Båltænding og benyttelse af udelldørs ildsteder forbydes.

, l) Al parkering af jernb:mcvogne og lignende samt biler, der i det ydre Jdskil1c'r sigr e væsentligt fra personbIler, er forbudt på eller uden for grundene, med uncttJgehc af
~' alminddig af- og påb'sning og lignende. P,lrkering i det frie :lf CIITlp1l1gvof!ne1':1J, eller qden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. P,i hver pJrcel sbl

t
indrettes to bilparkering5pladser eller en garage plads l det tilladte bebnelses!Jus eller

,:' udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

, m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 111 i hnjd("); k..1I1 ,)pstilk~
~ under iagttagelse at de foran fastsatte regler onl aht,lJlJ til li.ILu~l-.d UP vej ('::-'omi' bebyggelsens udformning.r YderlIgere indskrænkende bestemmelser om retten tIl bebyggelse til. v. l det/del] tIl c::-
:,,' hver tId gældende bygningsreglement; bygningsvcdtægt og lovgivningcI1 1 det hele taget
I~

~

~1 sk.al respekteres uanset forannævnte bestemmelser.
l'

~ Denne deklaratIon begæres tinglyst 1'1 matr. nr.~.

g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan
ikke opføres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra, cngelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de'
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer o~~~~e bygningsdele er også
andre farver tilladt.

under forudsætning af en erst,ltning på kr. ~ ~,-": .,.::. - der er f l~t~dtefter et skcm,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningslla'vnet for BO'!lholms amt~råd~-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke inst.1mer dekbratlOtlcn skal for('læggc~ i h t.

naturfredningsloven, samt unJer forudsætning af glldkendehe Jf ~~,' hJuhker
sogneråd som hygningsmyndighcd, for hvem deklar.ltionen skal forel,q:'"ge~ l h. ~. lalld~-
byggc1oven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindclse med TlJ.turfrcdning\-
nævuets og overfredningsnævnets behandling af 'iagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste frcdningspl.w-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af dennc er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tingl ysuing.

Påtaleret tilkommer naturfreclningsnævnet for Bornholms amtsrådskrcds og fredlling~-
planudvalget for Bornholms' amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 121 ~
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Matr. nr. 17b m. fl.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 25c m. fl.,
Poulsker sogn.

Akt: Skab nr.

Anmelder:

,"
, I

11
" , j

I •

Deklaration

Ef~er dftale med frcdningsphnudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
-~Qr.. t:nry 'an~~en, t,-,IKe ;'1l'U, nr .. r!.:3:·)

ejer af matr. nr. L...l ed, rouL;lv. y sogn, herved
for mig og cftcrfolgende ejere min fornævnte ejcndom folgende servitutter:

I. Den del af ejendommen, der er fredet ved overfredningsnd:'vnets kendelse af 22. oktober
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redskabskasser og anvendehe af trdns-
portable radioer og lignende forbydes.

2. Den del af ejendol1lmen, der p.l vedhæftede kort er vist med II/ork .\!"'II fanT, fredes, sa-
ledes at ændringer i dcn bestJcnde tilstand, bebyggelse, hvortil medregne~ skure, kiosker,
Iysth use, b,ldehuse og Iignende, hegning og er hvervsm ;-('SSlP; u tin yttclse, bortset fra vcd-
ligcllOldclse af skovdrift , ikke må finde sted., .
Ar~alet består hov~ds.lgeligt df

Der bn kun tilJade3 lldst) kkct og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige e!ler ('n gnllJdcjcrfnrening, der mindst m:; være !Iben for aJle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede ~ol11merh lIsområde og lellcr
inden for sommerhusomr;lc!er p:l n.lboejcndoll1mene.

rl'efntidif.,~-t'jeffH~f.--tk-i-i'}H-H-kt--4 -Aæ3ffi-t@- sOlHlllcrhul;rtFcak.r ska-l h-.\ve adgang td ophold
..på-~w.. dE drc ~~&:-~ .hc\.iggcnJc-~yd WL:--Cl1.linier b~tC-lllt ved forbindehcll mellem
~I-!{'.f'-~~ ~ ~H'" HH.f{lligø afgrænsHiHg-~~ &HflmwrlHl~oHHi'Klet;silleJes som vist
pR vedhæftede J,;,rnt.

Det skal uanset foranst:H:ndc udstykningsbcstcllIlIlelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt (, nævnte sommerhusarealer at udstykkc tilgrænsende dele af arealet, der er
beliggende syd for cn linie bcstemt ved forbindelscn mellem elI.:r forlængclsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, siiledes som vist på vcdhæftede kort, i par-
celler, der mindst er :lfgra:nset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt 5 ucllægges til veje må ikke henla:gges undcr disse parceller.

ll@stellll1l@lserne under 6 skal ikke være til hiRder for at fortsætte den have:: og bnJ
bflJgsmæssig@ udJl)'th'lse, der fur tiden finder sted på en del af arealet. Cenopb)'gning og
mindn' udbygning af bestående landbrugsbygninger tillades efter tegninger godkendt (lf
fredningspia nu dvalget.

Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske udcn at forstyrre ~k()vbryn og
imod sloring for indblik Er,l offentlig vej, efter tegninger og beliggenhedsplan !!odkclIdt
af fredningsplanudvalget, Der m:l tilvcjebringes sikkerhed for, at placeringen iHe I 111'11-
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h'lld til ~l'l1dh"dslovgivlllllgl'lI vII v.l:/'e til hlllder for bebyggelse af de lIdlagte SOI1l111Cr-
hus.m·.d,'r 1',\ og i no::rheden .1f ejeudommen.

Dt'll tlel af ejenJlllHllllln, ~løl' på veJha:h@.le ~lOr~ er ...i,,~ me.1 lys .~"Mi farve, pålægges
seF\'llu[ Olll, d~ dll' ik~.0 lIli~ ~kG--æ.ndFing@H ,leR bestående tilstnllJ, o~ ilt Jer ikke tl'lÅ

f,l,tit' aY!'!i~f1 stt'tl lItl ~:...ge*4lbygllillg 0t",'-lltibn:!;lii~bestÅentle 18l1dbr\:lgshygnin~er
~fter tt'gllill~er goJkenJt 'lf fretlllingsplall\:ld'lalgel

Ar.all:!~ be&th IlQve~ls.,~elig~ aE lan~br~g6;uea I.

SlåhGIll~ are..llet Ikke !ikylle-v~~~f:.-btl"temmelserlle i Afltl1rfretlllingslo~!eHS § 25,
vil EL·r:gJlmg~~l:.uH.lJv.dgcL efter ()lJl-lt~lldiRh0denH:1 ikke modsætte sig opførelse af ell: af-
tll'gtslw)ig pd an)aI0tr~H~.-a.lr-tGg»-H~~-eg -be+igg-eH~nll har ...'æret forelagt udvalget
ti) go.lkl:l'HIl:llsG.

Vandværk 1••1Il etableHI!t pil aFt'alet pil !;.ll1lllle vilkår som nævnt lIllGer punkt 6. e
e4. Ilen del af t'jcndOI1lU1Cn, der pil vedhæftede korl er vist med ,,?II! farve, fredes, således at

ændringer i den bcst:icnde tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehlIse o~ lignende, udstykuing og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdcbc af skovdrift, ikke 111:; finde sted, og såledcs at det skal Være offcntligheden tilladt
at opholde sig p~ Hl'!> lJatl0 fra det fredede areal. Anbringelse Rf spil og redsluteslE8sser,
hegn og .Inden afspa:'lTillg" og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offentlige 0ps;l·tter med passenJe indbyrdes afst.md -- dog højst 200 111 - pæle, der
markerer afgrænsningcn af dct offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentligheden herom.

Afedet aestl)f ho,t'ethageligt ef

,
De på området voksende tr~er må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflllgtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7. stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre ~andflugt,
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom.

2



f------------ .....
l.
~

f

I,
r

ee

'j
I

"

,

ad Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Under~u::~l. sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for
tiden 1. april til 1. oktober samt på den ubevoksede strandbred. Jagtretten bortfalder i
tiden 1. april til 1. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
ikke er til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linicforing. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår
de nye vej8- mrk. ~ E2 og ele flye ",@je,der er beliggende symmetrisk om skel. Der
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eUer etab-
leres andre tilslutninger (overkørsler) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har eller skal have færdselsret. De viste tilslutninger (overkørsler) er god-
kendt af vejmyndighederne.

Bltsis~erende nje HGlægges med s@n på kortet angi'lfl@ bredde eg liAieføriAg.

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
styknin.g interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for aJle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og 10m
brede veje og 3 H'l breele s~ier, og færdselsret for offentligheden ad vejen mrk. D 1j D2,
03, D 4, Da, IH og E2, og Ilels~iefl:fflrk. f1 eg f2.

Der udlægges 2000 m2 til oif. parkeringsplads på den under punkt 2 eU@r/eg 4 om-
handlede sydlige/nordlige del af ejendommen ved vejen B~.

Hegning uden om parkeringsplads kan foretages i form af spredt beplantning med de på
stedet forekommende vækster på et indtil 5 m bredt bælte.

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, sti eller parkeringsplads, og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overens-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eJler vedligeholde * nævnte veje, ,tier
og parkeringsplads~ .

Der pålzgges byggelinier som vist på kortet, 2S m fra vejmidter. V~g hjerl'lllgrwRJII kIWi

ey~gelin:ier i f9Æinselse med geskel'lsels@ af 111'1 sa1'l'll@tydst~!kfliRgspI8A Ovf. ,UfRI""e)
æee fredn:iflgsplal'lydvalge~ tillagels8 Ressættes til 15 Hl lal'lgs eR af se tilstøsetude .,eje.
såbemt det kaR metivere& V~gj at ~R: iøvrigt t:l,Qrmalgr~R.d ;11([& ikk; kaR ydRY~ Ia.a
sigtsmæssigt.
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Der pålægges fri oversigt ved de på vedhæftede kort viste vejhjørner efter afstandene 15
og 60 m, målt langs fremtidige vejsider, jvf. ministeriet for offentlige arbejders vejregIer,
således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefmdes be-
voksning af større højder end 0,75 m over en flade gennem de tilstødende vejbaners
nl\'eau.

6. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med "Jd farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsplanudvalget.. .

. ,
pligten til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksnin~_~_ .•
omhandlede del af ejendommen eller tilsvarend r under andre ejendomme på
strækningen fra og med St. Lof f e ersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der skal i så et offentlige indbetales et beløb pr. m2, der i værdi svarer til

. ,

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m 2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

ee

De påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusomrlidets daglige forsyning samt for helårsboliger i for-
bindelse hermed.

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrclse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidelinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen' og lanclsbyggelovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fæl1esforanstaltninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

,

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage u'den kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, ~vor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.

\,,'
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan
ikke opføres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra, cngelskrødt, italienskrødt, dodenkop) ~ller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer o~~~i~d';e bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-
r~n af den eksi~terende bevoksning, i området (gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.

SkoyagjMjstl'r~"~o~~WNæ.ktæfæiIDl~~n for 10 m fra beboelsesbygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

l) Al parkering af jcrnb~lI1evogne og lignende samt biler, der i det ydre adskiller sig
væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. ~. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 121 ed I Poulel:er ec.~

under forudsætning af en erstatning på kr . .3 -S-o '1) Cl - der er fastsat efter et skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedersker / Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. bnds-
byggeloven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og ti.nglysning.

Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskrcds og frednings-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 121 ed

l
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og parceller heraf, og Peo8Fsk@F!Polllsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6 endvidere
Pød'Riker/Poulsker sogneråd. For så vidt angår punkt (j, c, endvidere den til enhver tid
værende ejer af naboejendommen.

Som ejer af matr. ur. 121 ed:

Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:
'I r ,I'

~~t141(j1 J'lltf11-
/).bJ,t1 Mt.

~~/~Æv? In- ~~~~
t/ !
/

Navn: Navn:
ee

Stilling: -ty/./I/ ///
l ...t. /I'IA' "Lo .....,: A Stilling:

Adresse:' Adresse:
/

'l'ii trædes af i'redningsp1anudvalget for Bornholms amt
den 2j.december 1964.

~·~:1:f~
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Matr. nr. 17b m. fl.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 25c m. fl.,
Poulsker sogn.

"

Akt: Skab nr. '.

Anmelder:

Deklaration

Efter aftale med fredpingsplanudval~~t for Bornholms amt_pålægger undertegnedeavlsbr. Harry nasmussen,lfallehus,pr. NeKsø
ejer af matr. nr. 121~, 121§!!,121 dm, 28~, 25.Q, Poul sker sogn, herved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

1. Den deltf ejendommen, der er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober
1936, ma ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redskabskasser og anvendelse af trans-
portable radioer og lignende forbydes.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk ,!?røtl farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligehold.else af skovdrift, ikke må finde sted.

'l~pelllet eestb he ...eesageligt af

Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene.

Fremtidige ejere af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer skal have adgang til ophold
på den del af arealet, der er beliggende syd for en linie, bestemt ved forbindelsen mellem
eller forlængelsen af den nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist
på vedhæftede kort.

Det skal uanset foranstående udstykningsbestemmelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer at uds.tykke tilgrænsende dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.

Bestemmelserne under 2 skal ikke være til hinder for at fortsætte den have- og land-
brugsrnæssige udnyttelse, der for tiden finder sted på en del af arealet. Genopbygning og
mindre udbygning af bestående landbrugsbygninger tillades efter tegninger godkendt af
fredningsp lan ud valget.

Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenhedsplan godkendt
af fredningsplanudvalget. Der må tilvejebringe~ .ikkerhed for, at placeringen ikke ihen-

Lb.nr.16
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hold til ~llndhedslovgivningel1 vil Være til hinder for bebyggelse af de udbgte sommer-
hus.uealer på og i nærheden af ejendommen.

3. lien dd af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist mcd lys /?'Oll farve, pålægges
servitut om, .lt der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
finde byggeri sted ud ovcr genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger
efter tegninger godkendt af fredningsplanudvalget

Arealet består hovedsageligt af landbrugsareal.

Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestemmc1serne i naturfredningslovens § 25,
vil fredningsplan udvalget efter omstændighederne ikke modsætte sig opførelse af en af-
tægtsbolig på area1ct, efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt udvalget
til godkendelse.

Vandv,nk kan etableres P;l arealet på s.lmme vilkår som nævnt under punkt 2.

4. Den del af ejendommen, der p:l vedhæftede kort er vist med gI/l farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badchuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skov drift, ikke må fmde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bage fra det fredede areal. AnariHg@lse af spil og reaskaaskass@r,
hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes afstand - dog højst 200 m - pæle, der
markerer afgrænsningen af det offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentligheden herom .

. Areal@t består l'IOvedsageligt af

•e

,
De på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre .sandflugt,
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom. '1

2 •



, _ ad Motorkorsel, camperin!!, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Under
:~- ~,~ngk:l, sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevobede :lrealer uden for
r tiden 1. :lpril til 1. oktober samt pJ den ubevoksede strandbred. Jagtretten bortfalder l

tiden l. april til l. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udnves således, at den
ikke er til fare eller gene for andre.
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5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linicfori ng. Linieføringell ligger dog fast for så 'lidt angår
ge nye; v'lje mrk. IH og E2 og de; nyG VGjc, der er beliggGl1de syllll11Gtrisk 0111 skel. Der
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eller etab-
leres andre tilslutninger (ovcrkorsler) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har eller skal have færdselsret. De viste tilslutninger (overkørsler) er god-
kendt af vejmyndighederne.

Eksisterende veje udlægges med den på kortet angivne bredde og linieforing.

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nodvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning interesserede, hvem skove t træ i så fald tilfalder.

Der skal 'være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og 10m
brede veje og 3 m brede stier, og færdsclsret for offentligheden ad vejen mrk.~, D2,
D3, 04, DS, B l og B2, og ad stien mrk. Fl ~'

Der udlægges 2000 1112 til off. p.lrkeringspbds på den under punkt 2 sIler" og 4 Olll-

handlede sydlige/nordlige del af ejendommen ved ve ,1 er. l.i2

Hegning uden om parkeringsplads kan foretages i form :lf spredt beplantning med de på
stedet forekommende vækster på et indtil 5 111 bredt bælte.

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, sti eller parkeringsplads, og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet tra' i så fald tdfalder. Uclbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmynclighederne. Der pålægges dog ved na'rværende overem-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde.Je nævnte veje, st~
og parkeringspladser.
Der pålægges byggelinier som vist på kortet, 25 m fra vejmidter. Ved hjørnegrunde kan
byggelinier i forbindelse med godkendelse af en samlet udstykningsplan (jvf. punkt (J)

med fredningsplalludvalgets tilladelse nedsættes til 15 m langs en af de tilstødende veje,
såfremt det kan motiveres ved, at en iøvrigt normal grund ellers ikke kan udnyttes hen-
sigtsmæssigt.

t~e
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Der p~lxggt's fri oversigt ved de p.l vedhæftede kort viste vej hjørner efter afstandene 15
og 60 m, målt bngs fremtidige vejsider, jvf. ministeriet for oA:cntlige arbejders vejregier,
s.lledes at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefllldes be-
voksning af scorre højder end 0,75 m over en flade gennem de tilstødende vejbaners
111\'eau.

6. Den del af ejendommen, der p:i vedhæftede kort er vist med rod farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsplanudvalget.
Bel3~'ggelse flå del'l dt'l af arealet, der evt. er Ere
pligten til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksning,..,.J~~rn:md
omhandlede del af ejendommen eller tilsvare er under andre ejendomme på
strækningen fra og med St. Lo edersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der skal i SO et offentlige indbetales et beløb pr. m2, der i værdi svarer til

Fl)r udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende bestemmelser:

a) r;l grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en ettkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 1112 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboclsesbygning.

De påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
J.nsdgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for helårsboliger i for-
bindelse hermed.

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostorrelse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidelinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udla-gges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

cl) Fælles vandværk og aflobsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav h~rom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens
§ 18), og lod,sejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
dan ne fællesforanstaltnin ger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eJler

græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan
ikke opføres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra dl
sienna, umbra, engcl~kr0dt,. italiensk~ødt, dodenkop) )l~r ~vidte sort eller ved de
nævnte farvers bland1l1g. TIl dore, vmduesrammer og mÆ~rengygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,RO m højt tlInalct raftehegn kan anbringe\ i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning mcd de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-

C' k t ren 6f den ek~isteren1e bevoksninÆ i området (gran, fyr, lyng) skal ~tedse bevarcs.
-.) ovag Uøjst~~~i~~lU~r 1hatli~nfali~~l~J'en for 10 m fra beboelsesbygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes .

l) AI parkering af jernbanevogne og lignende samt biler, der i dct ydre adskiller sig
væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller 'uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. P;I hver parcel skal
indrettes to bilparkeringspIadser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grunclareal og indtil 3 m i højden k.m opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver ticl gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningcn i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

I
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Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 1.:21M, 1C' 1~, 121 dm, ?b~ og ~''5.2.,
l-oulsker sogn

under forudsætning af en erstatning på kr. 8773 8 - der er fastsat efter et skon,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pecllmk@r/Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. Iands-
bygge1oven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.

Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Dornholms amtsrådskrcds og frcJning~-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkamIller påtalerctten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 12 1.!!!!],12 1~' 12 1dm
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<)~ p,ll"celler her.lf, og }2@derskE'r/Poulsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6 endvidere
Pf!'lh'rs!;@l" Pouhkcr ~o~llcr:ld. fN så vidt angår punkt 6, c, endvidere den til enhver tid
v:t'rcnde ejer ,lf Inabnejendom Illcn.

P@ders1.8r I Poulsker, den

'I"'1~
1

TIl \'ittcrlighed om dateringens rigtighed og tlndcrskriftens ægthed:

Still ing: Stilling:

Navn: Navn:

Adresse: Adresse:
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Matr. lir. 17b m. fl.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 25< m. fl.,
Poulsker sogn. l",

Akt: Skab nr.

Anmelder:

Deklaration

Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnedelrs. Elvin Pedersen, Nie~s Hemmlngsensga~e ~, KØbenh~vn K
ejer af matr. nL 121 el, 121 læ Poulsker sogn, herved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte cjcndom følgcndc servitutter:

1. Den del af ejendommen, der er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober
1936, må ikke udstykkes. Anbringelsc af spil og redskabskasser og anvendelse af trans-
portable radioer og lignende forbydes.

•e 2. Den del af ejendommen, dcr på vedhæftede kort er vist med mork ,~r(}1I farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den beståcndc tilstand, bebyggelse, hvortil mcdregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og ligncnde, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligehold~lse af skovdrift, ikke må finde sted.

Arealet består hovedpgeligt af

,
Der kan kun tillades udsty kket og frasolgt mindst 5 ha storc parceller eller restareal til
det offcntlige eller en grundcjerforening, der mindst må være åbcn for alle fremtidige
cjere af grunde inden for dct under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommcrhusområdcr på naboejendommene.

Pl='Hlltidigs ~-at-~ i punkt 6 -næ-v-atG somm6fllusar@aleF s*itJ hiwe A~g&fl'g- -ål o~h(M
p;1 den del.aL<\~..dcr cr.bcligge~ sy.J-kr~l- ~HHe; ·~~t~d- forbindelsen mdtem
e~· ..forlængelsen -af ~en nordlige afgr.rnsning for sommcrhnsomddct, s3ted"~ rom vist
på- ~æk~kørt.

Dct skal uanset foranståcndc udstykningsbestemmelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer at udstykke tilgrænsendc dele af arcalet, der er
beliggcnde syd for cn linic bestcmt vcd forbindelscn mellem eller forlængelsen af den

L~!1nordlige afgrænsning for sommerhusområdct, sålcdes som vist på vcdhæftcde kort, i.,......
~QIl0r, Gsr minEist-eF afgrænset ~-Hg6 liR-iei' 00· til-vej øg -skel ~-ffl~~,4 hil"9tffl'e-.

Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til vejc må ikke hcnlægges under disse parceller.

,U~st9IllRI@ls@rl-lt!--lH*ler 2 -sk-tJ ·jkke-·.yær-e- tf.l.·1ffiwJer -for at fort~ætte··ckn- h:tTe- og -hnd-
iffi:tgstHæssi-ge--HdH-ylt-@~;~- ~ t~ fu:tder-~te.d...pLm .d.eLd. mle.t.. .GennphyS n ing og
~ ll~ning-a-f ..ees~ttle -1ll00.erugsbygn-tttget'"tt1hcb-efter tegninger godkendt :rf
ffedning~plamttt-nlget-.~ - :-

Vandværk kan etableres på arcalet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sloring for indblik fra offcntlig vej, efter tegninger og bcliggenhedsplan godkendt
af frcdningsplalludvalget. Ocr må tilvejebringes sikkerhcd for, at placeringen ikke i hen-
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hold til ~llndhedslovgivlJingcn vil v:rre til hinder for bebyggelse af de udlagte sommer-
hus.lre.llcr på og i na::rhcden af ejendommen .

3. t:mr'-dcl-af-eje~lfflt!U, ·Jef- på. ·v<.>dhæHeJe.·kaR -er""itt: æecl fr5- ~'",. fapye, p!lægges
S~~itlll ~m, !tE eel" ikke-J-Då 4.e ætlGringef" j. åen ·~ftemle-ti-lst8;ftd, og :tt der ikke må
~~fi.-&tt>d-tHl-o-ver .genopbygning og .u4-yg&ing ..at B@stå8Rde.laRdbragsBygaiftgef'
t!freP tegftiR gef~k:~ai-{ reeaiftg!lt' Iftftttdnlget
Al calc.t ~·ht,...ethftgelig+·at··laRdbrugsQr@91 ...-
-5ifremt arealet-ikke--*trt!e være -omf~ttet M be!temm.ekeme·i·llat~ff[edningsl~vcllS § 25,
~~~~'1alg8$;.øt~.gR'u~;endighecL:~~ ikke wodsa'tte sig opførelse :lf ep, :lf·
tægtsBolig på-~al~tr~·.at·tegaiager..og.-beliggep,bedspl;u~ hu V3:ret forelagt udllalget
ti+--goåke.u!eI!le.
Vaftå ..'ærk hA·~e-bleres- på- -a-reale"~å·sanUlle v-i-lkBr soæ aæ ....Rt aReer tJaakt 2.

4. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med gul farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skovdrift, ikke må finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på -eg lJllse f!·..,dct fredede areal. Aabriagelse af spil og tedsk:lbd.au;r,
hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætte r med passende indbyrdes afstand - dog højst 200 m - pæle, der
markerer afgrænsningen af det offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentligheden herom.

,J~feaI8~,~~v~dist af

•e

•
De på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse' fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

PHgl til sandAtlgtsdæn\pniftg t'åh ....i:ler ilrke lo9seje'R8. BerBBolffls øæ~kealHla8e fe.e
tager t!een: tulgih t9f. .cjl:tep, de i § 7, stk 1 i lov ur 84 af 25 marts 1961 om sand-

øt!gtet13 lnk~mpe1se omh:lndlede arbejder, som er nødvendige for :lt forhindre s:lodSugt,
~år eette skyldes eiftlat1ighldlas blAyuelso af ar.al.~. AIRtisk91RIRYIlla køR i så fale
~,,"e!'tag. apealet til ejen:dem.

2 •



:,a". 30 Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Under~,~n~:l, sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede are;ler uden for
tiden 1. april til 1. oktober samt på den ubevoksede strandbred. Jagtretten bortfalder i
tiden 1. april til 1. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
ikke er til fare eller gene for andre-.

:e

5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedha:ftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. hmieføringen-ligger dog hrt for s5 vidt mgår
de nye ~cj: mrk, Et og E2 og de nye veje, der er· beliggende symmekisk 6ft1 ·5~. Der
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de linder 2 og 4 omhandlede arealer, eller etab-
leres andre- tilslutninger (overkørsler) af enhver art ~I+d \list' rå -korte~ til veje, hvortil
offentligheden har eller ,kaI ha,', færdsclsret. De viste tilsJutninger (overhmler) er g~_
kendt af vejmyndlghcderne..

Eksisterende veje udl~gges med den på kortet angivne bredde og linieføring.

Eksisterende ndgFlng forl ~'l Q over l?l ae oml:agges

•- Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og 10m
brede veje og 3 111 brede stier, og færdselsret for offentligheden ad vejen mrk. Dl, "f)2,
D3, D4, 05, Et og E2, og ad stien mrk. Ft og F2.-

Der udlægges 2000 m2 til olf. parkeringsplads på den under punkt 2 eller/og 4 om--
handlede sydlige/nordlige del af ejendommen-ved-

• Hegning uden om parkeringsplads kan foretages i form af spredt beplantning med de ~
stedet forekommende vækster på et indtil 5 m bredt bælte:-

A re-akl', der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
v-ære tilgængelige, uansct om de er udbygget 50111 vej, sti eller p:u:l.eringsplads • .og hn~
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbcjdcrnc
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pllægges dog ved nærværende overen~- .
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligchol{le de nævnte veje, stier
og parh:ringspl<ldser. - b l •a •
Der pålægges byggelinier som vist på kortet,;25 m fra vejmidter. Ved hjørnegrondc bn-
byggelinier i -forbindelse med godkendd!e af. en·~let· uJ,tykflingsplan (jvf.-punkt 6} -
med fre~pkfmdv-algets tmaclelse ~t~ til 15 m langs. en af de tilstødende veje.
så-fl'Cmt-~t kan motiveres ved, .at ~a iø-vrigt Hor-mal· gnmd-ellen ikke kafl udnytt~ ncn-

., • J r_ r ( r - t· ,. (4;. sigtsmæssigL A.real vest' for de BydlL~ste l;Y~U~81_1LJ (;:r lI,:t lJ{,..c ,. '.1' I
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Da pJl:rs;s;cs fri oversigt ved de p:l vedhæftede kort viste vejhjorner efter afstandene 15
l'~ 60 m, mdlt LlIl~s fremtidigc vejsider, jvf. ministeriet for offentlige arbejders vejregIer,
s.i1edcs at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes be-
voksning af storre hojdcr elld 0,75 III over cn flade gennem de tilstodende vejbaners
I1lVt'.lll.

6. Den dd af ej~ndommcn. der p.'1vedhæftede kort er vist med rod brve md kUli udstykkes
efter en sJmkt skitselJl.1.'Sslg p1:m, der i princippet skal godkendes af fredningsplanudvalget.

. .

pligten til en arealmæssigt lige Sd stor eksisterende shwbevoksnin n er punkt 2
omhandlede del :lf ejendommen eller tilsvarend , under andre ejendomme på
strækni!Jgen fra og med ~acrJcr til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der skal 1 s:lJaJ..d--m-clet oHcnrlige indbetales et hclob pr. m2, der i værdi svarer til
~ ~

F,,;' l1dst: kning og bebyggelse m. v. ga:lder fnlgende bestemmelser:

,,\ P.I ~rundene må kun l)pfores bebyggelse der alene anvendes til beboelse (nJtophold)
1 tidsrummet 1. april nI 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) P.l lwer særskilt matnkuleret grund ml kun opfores en enkelt beboelse med ikke
l)\'er 120 m2 og ikke under 35 1112 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
3fJ m2 bebygget areal. Udhus må ikke opføres for beboclsesbygning.

ee

De påt.11ebercttigede, naturfredllingsmyndighederne og sognerådet, bn i forening efter
.msogninfl; meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for hcHirsboligcr i for-
bIndelse hermed.

c Der må kun frastykkes grunde med nettostorrC!se 1':1 mindst 25001112, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidclinie 40 m. - Arealer, der i h.l. punkt 5 udlægges til
veje, m.l ikke henlægges under grundene.

cl) Fælles vandværk og aflobsforanst.lltninger skal oprettes, n:1r de plga:ldende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggclovens
S 1H), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
da n ne fæ l1esforanstaltninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 ro fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

•

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvist-
Vlnduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
lime, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 550

• Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygn inger med tage af strå eller andet lige så let antændcligt materiale kan
ikke opføres.

h) ydre bygningssidcr skal freh1træde i farver dannet af jordfarverne (okker, tcrra di
sienna, umbra, engel~krødt,. italiensk~ødt, dodenkop) ell~~ jlgyr\~tndWt eller ved de
nævnte farvers bland111g. TIl døre, v1llduesrammer og rri'mdre bygning~dcle er OgS;l
andre farver tilladt.

i) Tclcfonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,RO m højt umalct raftehegn k,\Il anbringc~ i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iovrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-
rep af den. eksisterende bevoksning i områ~et (gran, fyr, lyng) skal ~tedse bev,Hcs.
r..)kQva<-_ tll·r bF'vol-':3.il'· ',j 11I{i K'-'.i"l r.VUQ'-'·:nø'J~~::tttcexmå<Xiitixa::Klisunden efor 10111 fra beboelsesbygningen.

k) Båltæncling og bcn yttclse af udendørs ildsteder forbydes.

l) Al parkering af jcrnb,1l1evogne og lignende samt biler, der i det ydre ad~killcr sig
væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uelen for grundcne, mecl undt.1gehe af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller 'uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. Pil hver parcel skal
indrettes to bil parkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig storrelse.

111) TransformerstatiollC'r på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstille~
under iagttagelse af de fOLm fastsatte regler 0111 afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyp;gelse m. v. i det/den ttl en-
hver tid gældende bygningsrcglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

Denne deklaration begærcs tinglyst på matr. nr.
sop;n

under forudsætning af en erstatning på kr. 1. ;"00 • - der er Llstsat efter et skon,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms Jmtsråd~-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelæggC's i h. t.

naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af P'ltcmrm / ]>oulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. Iands-

byggc1oven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed sager fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredning~plan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende

deklarations oprettelse og tinglysning.

Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrJJskrcds og fredning\-
planuJvalget for Bornholms amt. For så vidt ang.1r punkt 5 tilkommer pilt,llercttcn
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 1~)1 e 1

1:'1 el og I~J 133 PouJsKer
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l'~ p.\rcellcr her.lf, og Ptx~~r~keFiP()ulsker sogncr:ld. For så vidt angår punkt 6 cndvidere
Pe-der-ske-rrPoulskcr sogneråd. For så vidt angår punkt (l, c, cnd\'idcrc den til cnhver tid
\',,-,rl.'1\de ejer af n.lbocjendolllll1cll.

Sl)m ejer :lf matr. nr. l ~'l e l of, l:) J læ
Københcwn den 9. november ] 9E)·I.

Pedt'ukel"/ Pou !sker, dell

~-_ ...
/

11t \ Ittcrltghed om datcringens rigtighed og u1\derskriftcns ægthed:
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Stlilill:2 . , , I Stilling:
•e". " Navn:

Adresse: Adresse:

i'reaninp:spl.anuuvalget for
den 2J.december 19b4.
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Matr. nr. 17b m. fl.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 25c m. fl.,
Poulsker sogn.

Akt: Skab lir.

Anrnelder:
/l'

t

Deklaration

Efter aftale med fredllingsplanudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
fru EettJ :~,1oorE 'an..3t::n, \.:J.v.r:en l~, 'ek;::;.1
ejer af matc. nr. l~l ~' .Poulsker sogn, herved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

1. Den del af ejendommen, der er fredet ved overfredningSllævnets kendelse af 22. oktober
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redskabskasser og anvendelse af tr:ll1S-
portahle radioer og lignende forbydes .

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med //l o r f.: .~rtll/ farve, freJes, SJ-
ledes at ændringer i den bestJcnde tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdelse af skovdrift, ikke må finde sted.

AFealet består hovedsageligt af

Der bn kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommelle.

Fremtidi ge-ejere-af- Je-i-pttttl«' -6--næVfttc sommer-Ittts-He'ft.J.er-s-knt -lta- v-e atlgang -tiI-o"ph-oIJ
på den del af an.'a-let, der er beli~e-sytl-,.fef--et1- liHie, bestemt vetl forbi-ftde~en melleffl
el-ler-~h~!Ilg@lsE'm af den nordlige afgrællS~ing for liomn~crhuliomddct, således som v~t
p~ vedhæftede kort.

Det skal uanset foranstående udstykningsbcstemmelse være tilladt i forbindelsc med salg
af de i punkt 6 nævnte sommcrhllsarealer at udstykke tilgrænsende dele af arealet, der er
beliggcnde syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftcde kort, i par-
celler, der mindst cr afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henla~gges under disse parceller.

13estemmelserne under 2 skal ikke VæF€ til hinder for at fortsætte den hil'/e Ol; hmJ-
aFugsmæssig@ 116nj'ttelse, der fOF tiden finder sted på en del af areal@t. G@nopbn~llill~
mindre udb)'gning af bestående la1'ldbfllgsbygninger tillades efter tegninger godkelldt af
freE!nillgSflllUUl dVllIget.
Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske uden Jt forstyrre \kovbrYlJ ()~'
imod sloring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og bcliggellhed~1'1a1l j!odkr'lllit

af fredningsplanudvalgct. Der må tilvejebringes sikkerhcd for, at placeringen ikh J /)( 11-
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4. Den del af ejendommen, de.r på vedhæftede kort er vist med gul farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skovdrift, ikke må finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og base fra det fredede areal. AHbringclse af spil og redskabskasser,
hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætter Rled passende iRdbyrdes aEstal'ld dog højst 200 ro pæle, der
markerer afgrænsaingen af clet offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte 'led til
1:Jringef'/ejes indmundiHg i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der iastruerer
offentlighedea herom.
Arealet består hovedsllgeli~t 8~

•
De på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre, sandflugt,
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom.

2
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ad Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Under
~l~~k~ l, sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for

tiden 1. april til 1. oktober samt på den ubevoksede strandbred. Jagtretten bortfalder i
tiden 1. april till. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
ikke er til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår
d@nye vøje Huk. E 1 og E2 og de R.ye veje, der er beliggeR.de symlNetrisk om ske!. Der
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eller etab-
leres andre tilslutn~nger (overkørsler) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har @lIer skal havs færdselsret. De viste tilslutninger (overkørsler) er god-
kendt af vejmyndighederne.

Eksisterende veje udlægges med den på kortet angivne bredde og linieføring.
3ksis tE:.rende vej3.dgan,~ tor matr.nr. l~l el omlægges .

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 111 og 10m
brede veje og 3 m brede stier, og færdselsret for offentligheden ad 'lejen mrk. Dl, D2,
D3, D4, D5, El og E2, og ad stieR. mrk. Fl og F2. som hid til ad vej en, ve::::t om
fyrvæRenets b}lgn~ni'f:.eI'ff0:z,~d, sti~n l~n;s matr. nr. k l..21flD'q vestlii~e ske.!.
Der udlægges 20lJO m til o . parkenngsplads pa oen under pun t 6 @ er/og 4 om-
handlede sydligejJ:lOrdlige del af ejendommen ved matr. ri:!.'. 121 al

Hegning uden om parkeringsplads kan foretages i form af spredt beplantning med de på
stedet forekommende vækster på et indtil 5 m bredt bælte.

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, ~ eller parkeringsplads, og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overens-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde ~ nævnte veje, stier
og parkeringspladser.

Der pålægges byggelinier som vist på kortet, 25 ID fra vejmidter. Ved hjefHegrtlftde IEift

ayggeliRief' i fef'åiRdelse 'med godkeRdelse af eR samlet I:ldstykniagspllll'l U·..f. ptlftkt e)
med fredRingsplaRl:ld ...algets tilladelse Redsættes til 15 m laags eR af de til,tødeftde ,eje.
såfremt det kaR motiJ,J;er@sved, at en iøJ;rigt Bormal gnmd ellc:cs ikke kaR. I:ldRy~t.. k...
sigtsma;;ssigt.
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Der pålægges fri oversigt ved de på vedhæftede kort viste vejhjørner efter afstandene 15
og 60 m. målt langs fremtidige vejsider, jvf. ministeriet fo! offentlige arbejders vejregier,
således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes be-
voksning af storre højder end 0,75 111 over en flade gennem de tilstødende vejbaners
nive:Hl.

6. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsplanudvalget.. .

plig~en til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksning JQ.å...d.øl~rrm
omhandlede del af ejendommen eller tilsvarend un er andre ejendomme på
strækningen fra og med St. Lof e ersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der skal i så et offentlige indbetales et beløb pr. m2, der i værdi svarer til

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og li.gnende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

•e
De påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for hcIårsboliger i for-
bindelse hermed.

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidelinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.X)

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaltninger .

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

•

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage 'uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,tW m, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°, Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller,
X). Dt.'r fast.sættes ingen bestem'TIelse om nettogrundstørrelse

4 el.HH' kvadratindhold for en parcel til J.et eksitterende sommer-
hu:·~, ll':' er belig~8nde i det sydøstligste hj ørne af somrnernus-
u:r~'e.let . ,
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af bra:ndte røde eller sorte tegl dIer
gra:størv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan
ikke opføres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer o~e bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i
umiddelbar tilknyt~ing til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte--Sk t .ren af den eksistere~de bevoksnini i området (gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.

OVA €': ~rti~~lj~\~fmtflft {\iRf~~ lHden for 10m fra beboelsesbygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

l) 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 af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

ee

• Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 121 ae, Poulsker so~n.
under forudsætning af en erstatning på kr.7:;i/ "'6~·3 l. J-øl. der er fastsat efter et skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedersker / Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
byggeloven.
Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende

\

deklarations oprettelse og. tinglysning.
Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og frednings-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 121 ~

-------- ..-.---lliIlllII
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,,~ prcdkr her.lf, og Peclerdi@r/Polllskcr sogneråd. for så vidt angår punkt 6 endvidere
p~d~rsk(lF Poulskcr sogncrild. For så vidt angår punkt 6, c, endvidere den til enhver tid
Y:l.'rt'lhk ejer Jf nabocjcndommcn.

t'I!'J~ffkLir POlllsker, den I..:".'-':'L'l •

\·~cr.:rllghed om dateringens rigtighed og llndcrskriftens ægthed:

" Navn:

Stilling:

Adresse:

_lltrædee af fredningsplanudvaleet for Hornholms amt
den 2j.december 1964.
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M,"tr. nr. 17b m. B., Akt: Skab nr. JPedersker sC'gn.
Anmelder: ,a

Matr. nr. 25c m. fl., 19
,

I--Øt?E /li/f
-I

Poulsker sogn.

Deklaration •
Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
gdr. Hans C _r. Møller, Duegård, pr. Neksø
ejer af matr. nr. 121 ~' 121 ig, 28 ~, Poulsker sogn, herved
for mig og efteclølgendc ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

1. Den del af ejendommen, der er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af 22. 6ktobet
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redskabskasser og anvendelse af traiu":
portable radioer og lignende forbydes. I •

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk grøn farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kibsk.cr; .'
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, lxftset fra"~",
ligeholclelse af skovdrift, ikke må finde sted. ' :' . w,o.

,.. '--.....
At=ealetBIStår aev:edsageligt eE ' ,.11/"/,1'

.tlj . ':.".
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Der' kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller .restad tit
det offentlige eller en grundejeclorening, der mindst må være åben for alle fre~~~
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusomride oglAr
inden for sommerhusområder på naboejendommene. ;"., i,

fremtiaige ejere af ae i fll:u\IEt (; aævftte s8mæerBI:!5arealer skal have e8~6Bg ril ephel4
på SIR sel af arealet, ser er Beliggeas8 srd fer 8ft liRie. h.steæt 7;ea ierØiH8elteø BYllem
eller Eerlæftgebeft sE aea ø8ralige afgræasBiag fer ssæIRøraYlieHlfådet, sål.dos lom v.is&
flå veQAæf~ed. kert.

Det skal uanset foranstående udstykningsbestemmelse være tilladt i forbinde~ me9 ~
af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer at udstykke tilgrænsende dele af arealet ..der 'Cr.
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængelsen af lten ,
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i'~'
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og min<ut 0,4 .hå stOr~'
Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.

Bestemmelserne under 2 skal ikke være til hinder for at fortsætte den MV, eg l~ ..
brugsmæssige udnyttelse, der for tiden finder sted på en del af arealet. Ceasp.ygRia8 "I
ll'lillJre yJbyglliøg af b@stå@øJe laadbrwgsBygaiAgef tilladt!& eher ti.gaiRSlr g9dkeluh J.
fredllingsplalllU~valget. :

Vandværk kan etapleres på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring for indblik fra offentlig vej. efter tegninger og beliggenhedsplan godkendt
af frcdningsplal1udvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i hen-

1 ., I~'" 'f'I r. l, ,i lir. l ,'J i,) '1

B a j. nr. ..;'II 'l
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hold til sllndhedslovgivningell vil være til hinder for bebyggelse af de udlagte spnuner-
husarealer på og i nærheden af ejendommen.

,3. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys grøn farve, pålægges
servitut om, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
finde bygger~ sted ud over genopbygning og udbyglling af bestående landbr.ugsbygninger
efter tegninger godkendt af fredningsplanudvalget •

Arealet består hovedsageligt af landbrugsareal.

Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § i5,
vil fredningsplanudvalget ef~er omst~ndighederne ikke mods~tte sig op~ørelse af en af...
tæg~bolig. på arealet, efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt 1,ldyalget
til godkendelse.

Vandværk kan etableres på arealet på samme vilkår som nævnt under punkt 2.

4. Don. del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med gul farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skovdrift, ikke må finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
hegn og anden afspærring, og a';vendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

::d:~~~~:=n::r:::r:t~;::~~:::~:;::~:::~;~::kilt::~;i~
Luiegervejes i9:Q~aIil:Qilil:g i bivej 7 i P;Qersk;r og bi'l8j 3 i POl:llsker, .der iH5lifeerer
eifefltlighedea aerem.

Arealet Består he·.'eEisageligt af

De på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af områder ..Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det ?mfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

flig,t til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre sandflugt,
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom.
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ad Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Undn
~uon::1, sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for

tiden 1. april til 1. oktober samt på den ubevoksede strandbred. Jagtretten bortfaldeT i
tiden 1. april til 1. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
ikke er til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår
Q@ RyG 'H~jt1mrk. El og E2 og cle nye veje, der er beliggendc symmetrisk om skel. Der
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eller et:tb-
leres anclre tilslutninger (overkørsler) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har ~ller skal have færdselsret. Dc viste tilslutninger (overkørsler) er god-
kendt af vejmyndighederne.

Eksisterende veje udlægges med den på kortet angivne bredde og linieføring.

Eksisterende vejadganc; for Elatr.nr. 121 nd og 121 od omlægges.

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvel.1digt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalde r.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i områdct ad de viste 8 m og 10m
brede veje og 3 In brt1dt1 stit1r, og færdselsret for offentligheden ad vejen mrk. Dl, D2,
Q-J, D4, DS, El og E2, og ad stien mrk. Fl øg FÆ. o~ som hid til ad s tien langs
matr rI'· 121 sp' ~ vesilip"e skej.
D@r u~L"llggt1s 200· m til o pa'ik:ermgsplads på dCA HAder pHRkt 2 eller/og 4 01l'l

handlede sydlige/nordlige del af ejendommem ved

Hegning uden om parkeringsplads kan foretages i form af spredt beplantning mGcl cl. på
stGQet forckoR=lmende voekster p~ et iRdtil 5 m btedt ln.':lte.

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, sti eller flarkefingsfllads, og kan

. af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overens-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde _ nævnte veje, ~.i8l'
eg P8fk8fiagspl8QS8f.

Der pålægges byggelinier som vist på kortet, 25 m fra vejmidter. Ved hjørnegrunde bIl
byggelinier i forbindelse med godkendelse af en samlet udstykningsplan Uvf. punkt 6)
med fredningsplanudvalgets tilladelse nedsættes til 15 m langs en af de tilstødende veje,
såfremt det kan motiveres ved, at en iøvrigt normal grund ellers ikke kan udnyttes hen-
sigtsmæssigt.

- ...- ..- ._------------
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Der pålægges fri oversigt ved de på vedhæftede kort viste vejhjørner efter afstandene 15
og 60 m, målt langs fremtidige vejsider, jvf. ministeriet fOl; offentlige arbejders vejregier,
således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes be-
voksning af storre højder end 0,75 m over en flade gennem de tilstødende vejbaners
l1lyeau.

6. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsplanudvalget.

pligten til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksnin n er punkt 2
omhandlede del af ejendommen eller tilsvarend under andre ejendomme på
strækningen fra og med St. Lof e ersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der skal i så et offentlige indbetales et beløb pr. m2, der i værdi svarer til

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

ee

De påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for hclårsboliger i for-
bindelse hermed.

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidclinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaltninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

,

f} Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage 'uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan
ikke opføres.

h) Ydre bygningssidcr skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) .eller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer ()g~r~re bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i
umiddelbar tilknyt!?-ing til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne

lo' indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
; ~~, tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-
j, fA .ren af den eksistereud bevoks illg i området (gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.'~kovagtl bevoks in ma. n aes .

fulj!tamtmc~~feeH'l~itttft-ti~:ie!r mden for 10m fra beboelsesbygnmgen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

l) Al parkering af jernbanevogne og lignende samt biler, der i det ydre adskiller sig
væse"ntligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboclseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformnin~.7. An.gåenae ci3JTIpiJ;,lgp1a.s. Se ,næste side.

YdCrligere inctskrænkende estemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvcdtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

..e,

t

, Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 1~1~, 1:21 ig og 28 .§;,

Poulsker sogn.
under forudsætning af en erstatning på kr. 45. ;(9, 00 der er fastsat efter et skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af P@d@rsk@r/Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
byggeloven.
Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.
Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og .tinglysning.
Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og frednings-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 121 ~

s
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og parceller heraf, og PildlJcskcrjPoulsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6 endvidere
P,d.rshr/Poulsker sognedd. For så vidt angår punkt 6, e, endvidere den til enhver tid
værende ejer af nabocjendommcn.

PØQtU=gkGf I POllIsker, den

Som ejer af mat r. nr. l2~. ~' 121 ig 00"
t:>

28 c",:

Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

''-.- ~ /

Navn: V r~"....::::-.~ \...........,....--Navn:
'fII/' "('" XO~'f' l..~Ø..,j.....N5..·1.'Sd!' r (T' &: '~O\1 1n".~""J· i;l ';... • .:.~ S 'II' .

I I l;:,' ., ~""'~" "r ''J~'l''a. tI mg,
,:!..},~;~,c.~ t'J.t\U c,; "Jo,

Adresse: "~ f6.:r ~~ Adresse:

l~ •

:)en d cl af e j endoITlmen, der på vedh':.:ftede :ort er betegnet med II e"
kan alene benyttes til campingplads, oe kun siHremt der ti1veje-
c!i?1..::e~ s :d3.nne r'orho.Ld, %ql~",rI}~tte kr:?ves af Det d~nske L~jr-, \
plaJ.S'J. a.v::;,L,.", for at pladserl'.L.1dtft optages lflE::dto stJe:C8,~r'i +c..MJ~-' l' :

p l<::.dsudv::=.1gets fort.ep,ne ls(;: over codKend te lej :::,pladser~l'iie(r t~'e ~'I:,JC1I'''Yler ~~
?L:t. ..c '1::' e...;n må ikke anvendes omkT'ilV plaQsen. Den nødv·.::ndige' 1~

beb,yggelse kan opr;)res etter tegninger godkeudt af i'rednings- ,,;li
pl2..:-_·J.dvp.':'.~ " 0r; unde.c ia;~tta6else af de foran under punkt 6, d til i ~
:':. 2.~~:'.:I:.c'te beste::rune13el' at.':: i:llod sl_'ring 1'01' indblik fra offentlig vej.'

~:"':~:"'::::" :J; t dm:.dt
, '; • ; r ',1'" l '",' 'iur, l ' ''''''1 L·r ~,',., ""J' '1'1 to L'1 "pI'''' J .... 'l ''',h I-iMI."';

lo ... \J ~ '-' ....' l.,) .........• <"""--l.;' ;.A...._\.4....... ... .... " ... w.;,.l I" • ...l- V \J \...~ '" \.7~ ~v

~..:. ~'~ :"", ',,~'.- po.. t,ladu'3r. o,: ,.1el':J o 'lt'i Vf'~ ;"'-1' I '{nn aHi'l<->fa1 p t" "lmi'r"" a
• ~". "., w _..... .. ~ ? l ,""p J .. - .. . j - - .....-: .... ..., • '-' - ~ .ø --:- ..... ...t: ...... ~ "'"O ..

J./- ...... -~-_.- .... __"'~!.].l~~ 1J"- ~el"i ....SI".:. l't;d .t~.orltur' \tl.;Jta iJ.T·e(,,;,........,J,.:.~rl !!·eltil1.1J.0~""-

J.' -- - .. ~. - - l-' .......

'l'il trædes af fredningsplanudvalget for Bornholms amt
den ~3.december 1904.
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Matr. nr. 17b m. fl.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 2Sc m. fl.,
Poulsker sogn.

Akt: skab nr.

Anmelder:

I 1'7 .I I ' l-\.,

Deklaration

Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
gdr. Harald [h. Munch, Kjøllergård, Pedersker
ejer af matr. nr. 121 ex, Poulsker sogn, herved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

1. Den del af ejendommen, der er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redskabskasser og anvendelse af trans-
portable radiQer og lignende forbydes.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk <,?,øn farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, b()rtset fra ved-
ligeholdelse af skovdrift, ikke må finde sted.

16... realet består ho' ...eås8geli~t Ilt

-
Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst S ha store parceller eller- restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene. '

Fremtidige ejere af de i punkt 6 næ~emme-r-lm-sare-akf -skal-have--adgang til ophold
på den del af arealet, der er beliggende syd for en linie, bestemt 'led forbindelsen mellem
eller forlængelsen af den nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist
på vedhæftede kort.

Det skal HaRset foramtående udstykningsbestemmelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer at udstykke tilgrænsende dele-af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsm mellem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, såledcsssom vist på vedhæftede kort., i par
€eIler, der mindst er afgrænset "ed lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4' ha stor@.

Art~aJetder i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.

~mmelserne under 2 skal ik-ke--"lære--tilhinder for at fortsætte den have og land
brugsmæssige udnyttelse, der for tiden finder sted på en del af arealet. Genopbygning og
mindre udbygning af bestående landbrugsbygninger tillades efter tegniHger godkendt af
fr@dniRgsplanudvalgeL

Vandværk kan et~bleres på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring .for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenhedsplan godkendt
af fredningsplanudvalgct. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i hen-

1
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hold til ~lIlhlhcdslovgivllil1gcn vil være til hinder for bebyggelse af de lIdbgte sommer-
hm.lre.llcr pa og i nærheden af ejendommen.

J. Den del af ejendommcn, -{k-f--på----\l-Cdhæf~--ko.H--Gr_-v-ist---lJ~_d_-lfs- ,~r"" farV&-,--pålægges
servitut om, at J.c.t:-ik.4-ml-.sk~.-<mld.t:ingu-i..4m -OOst-åw.fk--tils~-R~at der ikke må
~-st~d ud ov~ ~wpb.y~og Hd.b-y-g-nH-lg-af-k~~landbrugsbygnillger
efter tegning~~kendt af fredning-splanudvaIget

Arealet består hovedsageligt af landbrugsareal.

Såfremt arealet ikke skulle .:v:~-Q.Hlkttet af beste&}~-lserne i naturfredningslovens § 25,
vil fredningsplanuavalget efter omstænJ-ighederA:e- ·ikk-e----fll~H:lsætt:e--5-ig--e-pfø.relse--a.f- en-af-
tægtsbolig på arealet, efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt udvalget
til godkcndelse.

Vandværk kan etableres på ar~på samme vilkår som nævnt under punkt 2.

4. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med gul farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggehe, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skovdrift, ikke må finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes afstapd -- dog højst 200 m. p:de, der
markerer afgrænsningen af det offentligt -tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
bringcrvcjes indmunding .j. -hi-v-~j-.7 i Pe€k'-f.Skef---eg bivej 3 i Poulsk€r, der instruereT
offentligheden herom.

Ar@al@tbestår hovedsageligt af ,
De på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre sandflugt,
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom.

•
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5. Nye veje ,u~~æ~ges'oy~r ejendommen i over.e~sstemmelse med den på vedhæftede kort
anghrne' bredde og skitserede linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angir
·ae Aye 1\Tøje mrk. :Bi eg J3~ og de nye veje, der er beliggende symmetrisk om skel. oe~
må iøvrigt ikke anhegges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eller etab-
letcs aaQø. tilslutninger, (overkørsler) af enhver art end vist ,å kortet til veje, hvortil
oH'entligheden La; eller skal have færdselsret. D@viste tilslutninger (e·.t@rkørslør)@rgag..
kende af vejmyndighederne.

Eksisterende veje udlægges med den på kortet angivne bredde og linieføring.
Eksisterende vejadgang for matr.nr. 121 ~ omlægges.

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og 10m
brede veje og 3 m brede sti", og færdselsret for offentligheden ad vejen mrk. Dl, 02,
I»; D4, DS, :B! og :B2, og ad stien mrk. ~ F2.

Der udlægges 2000 m2 til og: ,arkeriags,lads ,å den under punkt 2 eller/og 4 om
handlede sydlige/nordlige del aEejeRdgmmeD ved

HegniDg "geD om parkeriDgsplads bn fgr-etages i Egrm af spr:edt beplaacning med do på
stedet forekommeaee vækster ,å et iadtil 5 m br-edt bælte.

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægge~ til ~JJ.yttelse for offentligheden, skal
.' ~ .l~r

være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej stI ~er parkerings,lads, og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overens-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde *nævnte vej~?stiep
eg ,arkeringspladser.
Der pålægges byggelinier som vist på kortet, 25 m fra vejmidter. Ved hjømegrunde kan
byggelinier i forbindelse med godkendelse af en samlet udstykningsplan Uvf. punkt 6)
med fredningsplanudvalge'ts tilladelse nedsættes til 15 m langs en af de tilstødende veje,
såfremt det kan motiveres ved, at en iøvrigt normal grund ellers ikke kan udnyttet hen--
sigtsmæssigt.
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For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgqnde bestemmelser: ',,'.

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og ud~ før dette tid$rum, til Wortvadge ·iefiet
opbol~ weekends og li~nende.

b) På hver sænkilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

De påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
'mindre værksteder til sommerhusområdcts åagligcdorsrning samt for: helårsboliger i for-
bindelse hermed. -

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidelinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaltninger .

e) Bygninger skal holdes mindst 10m tra midten af den eller de tilstødende 'veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

I).:~ _ &ke opføres med mere'end 1etag~ med udnyttet ta~gre ~"'.viat ...
·1 ,..;;,.duet. pg'ligaencie og ikke gives Si' ~øjde 'Over UJO IB, ~t fra.,ttC.æø,·til·~n
:;~.. , b:yør'yderVkti'og lYagtladeRlødea:,(_t_ fra'g:3\tltrcbnMli): ~~d"med.>r."~ ,par:må. 'ikke owr8t.'56f;~·llfønin~.jW pId~.n~~'~

puaher i _senet på de enkelte parceller." .p}'((. :~:', " '" ~;~
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, ',~}, ' ,,:1) f~.er må;ikb etableres. F1agst~.. er ml ikke Qyet$~e~ "'~.lif'~:'r ~'.\\<
l!I~ 'I ~J \ ~,,~ .117 ~~!fT!t
: j) ~. må ikke hegnes. Læhoøn i form af levende' hegn af de på se6t ' ..' ,

. kemmende yækster eller af højst 1,80 ~ ,~øjt umalet ra~hegn k.an an~ ·<f.\ /'
~iddelb4f.~'~Y~~ o~ ~,etf fQf 10,~ 'fra be~yggelsel1 o~ ~~~, ~ > .;'
Indestottende ~t\~-e~yiget areal P'l'lrø~t foo m2. Pa grundene må løvngt k.:~' ,

. , tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. K~ ::'.
o ." '. Øk t en f dell ek isteren e bevoksnil i området (gran, fyr, lyng) skal stedse bevat.. .'

~' li) OT&g . evo!t n n - Ii <1 So l 10 fr b b l b· '"''" (: , nden Ior m a e oe ses ygn~"",', \ .7

k) Bålt~ndi~~ og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes .
•

l) Al parkering"af jernbanevogne og' 'lignende samt biler, der i det ydre adskiller .*s
væsentligt fra personbiler, er forb~t på eller uden for grun~~'f, ~ed undta~eJs.~~
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie år ... mpingvogrie pa
eller uden for grunde~e kan kun ske med sognerådets tilladelse. På 'hver pa~~l _al
indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelsesbus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

:... m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles..
under iagttagelse af de foran -fastsatte regler om afstand til naboskel ug vej og om·'
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

" ,

"

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 121 ex, Poulsker sogn

under forudsætning af en erstatning på krJ Ji/9. .- der er fastsat efter et sk~
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelæggcsj!t '~' t.
naturfredningsloven, samt under forudsætniIl;g af godkendelse af Pesefllk.r / 'bukbt
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. la.
byggeloven.
Forholdet til eventuelle panthavere vil være' at ordne i forbindelse med naturfredning ...
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan ..
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for n~rvlt~
deklarations oprettelse og ~inglysning.
Påtaleret tilkommer naturfrednihgsn~vnet for Bornholms al'l'Jfllrådskredsog frodttl....
planudvalget for Born,holms am~. For så vidt angår punkt 5 tilkomme P'!ttJ"
endvidere den til enhver tid værende ejer af matt. nr .. 121 .a
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Som ejer af matr. nr. 121 ex

........l/~/l4Ald~ .

Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

Navn: ,f~Jd·······__··· ··_····KJ:~ .
~~~ ~ .

t~..-.... . . Adresse: øde ,tJ/Uv.._.._... ~ ...__..1_.._..__......_.._.. .._. .._

Navn:
AJ;/ ..4Iii l ,. ~ _ ~tV. .

Stilling:Stilling:

Adresse:

'l'il trædes af fredningsplanudvalget for Bornholms amt
den 23.december 19b4.

N·~ ..
N. Elkil$r-Hl.illleen

: ,

_ ....._'~., ..

,

,

. ~
;I~f~

~
'i~J:,

• _fl
...

l fI_~_l

,



II/ .'

.1) o/l' /-, lO 11/ REG.
"

• ,~I I
("~

I,

~
Matr. nr. 17b m. fl., Akt: Skab nr.

" Pedersker sogn.{- Anmelder:
Matr. nr. 25c m. fl., ,;-

Poulsker sogn. løIl t - Il,,;' \.~ 2/
~'
l'

~~,,

Deklaration

~"

•

Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
.gdr. Hans C.Munch, Skrokkegaard, pr. Leksø,

ejer af matr. nr. 121 af og '27, Pou"l sker sogn, herved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

1. Den del af ejendommen, der er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redsbbskasser og anvendelse af trans-
portable radioer og lignende forbydes.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mark groll farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdelse af skovdrift, ikke må finde sted.

Ar@al@tbestår hovedsageligt af

Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige cller en grundejcrforening, der mindst må være åbcn for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene.

Fremtidige .>Jete af de. i J';m!(t 6 nævn~ommerhusar~,kr' skal have ~~ng til oph
på den af arealet,)kf er beliggeJdc syd for en ~ bestemt ve orbindelsen e lem
elle orlængelseJY~ den nordligt afgræns'ning J<>r sommerlm 1rådet, såled som vist
1'a vedhæfted~ort. ,-

Det skal uanset foranstående udstykningsbestemmelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer at udstykke tilgrællsende dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.

Bestemmelserne under 2 skal ikke være til hinder for at fortsætte den have og land-
brugsmæssige udnyttelse, der for tiden finder sted på en del af arealet. GenopbygfliHg 9g
miRdr~ YdbygRing af bGstående laRdbrugsbygniRger tillades efter tcgniRger godkendt aE
fr@dHiHgsplaBl:ld'lalget.
Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske udcn at forstyrre skovbryn og
imod sløring for indblik fra offentlig vej, efter tcgninger og beliggellhcdsplan godkendt
af fredningsplan udvalget. Ocr må tilvejebringes sikkerhed for, at pbceringen ikke i hc:n-

13DKT1964
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hold til sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de lIdlagte somm~ ..
husarealer på og i nærheden af ejendommen.

3. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys grøn farve, pålægges
servitut om, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
finde byggeri sted ud over genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger
efter tegninger godkendt af fredningsplanudvalget

Arealet består hovedsageligt af landbrugsareal.

Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 25,
vil fredningsplanudvalget efter omstændighederne ikke modsætte sig opførelse af en af-
tægtsbolig på arealet, efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt udvalget
til godkendelse.

Vandværk kan etableres på arealet på samme vilkår som nævnt under punkt 2.

•

4. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med gul farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,lysthuse,
badebuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skovdrift, ikke må finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes afstand - dog højst 200 m - pæle, der
markerer afgrænsningen af det offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentligheden herom.

Ar@alet b€står hovedsageligt af

Arealet er Lebygget med et sommerhus. Med mindre huset nedrives
eller går til grunde skal offentligheden ikke have adgang til
det på de~larationskortet indtegnede areal omkring huset.

De på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidIge sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre sandflugt,
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan ·i så fald
overtage arealet til ejendom.
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5. 1';ly~"'tje u~ægges over ejend<?mmen i 'overensstemmelse med den på ved~æEtide korl
all~i'vll:t ltr~dCle og skitserede li!lieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt atlg4t
d. 6,. ~ ~r.k. JH eg U2 eg de nye veje, der er beliggende symmetrisk om 'skel.D~r
m.å iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eller etal>..
leres an~re tilslutninger (overkørsler) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har eller skal have færdselsret. De viste tilslutninger (overkørsler) er god";
kendt' af vejmyndighederne.

Eksisterende veje udlægges med den på kortet angivne bredde og linieføring.

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvenqigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og 10m
brede veje eg 3 Bi hrede stier, og færdselsret for offentligheden ad vejene mrk. Dl. D~s
~ D4~5, Bt eg B~, eg a~ stieR Birk. f t eg f~.
D~r udlægges 2000 m2 til oif. parkeringsplads på den under punkt ~ eUer!gg 4 om-
handlede sydlige/Derelige del af ejendommen ved off. bive j nr. 5 •

•

Hegning uden om parkeringsplads kan foretages i form af spredt beplantning rn~ de på
stedet forekommende vækster på et indtil S m bredt bælte. ;
Aro~~ der i hetiliold ..~il ovenstå~nde ,udlægges til benyttelse for ()tfenclighe~~',k~l
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, ~ eller parkeringsplad." 0$ kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningeø.
kau dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejder.ne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende oVt:t'en~'
kotnst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde *nævnte veje, ~
og parkeringspladstlE. ' ;.:,:\~

lMtt .9ålø:ggea,bygelWer-fom'.vUt" k?!'tct; 25 m fra yejmidt~t. ~d åjøM.'~,,,t~" ,~:i./~\
.h~_'n',Wi .... :ØlIId....øe.... ". '.! 'tB' -;,J.' luJ."k •• "_~"'pv~t~'<,~f'o"~=~~J ..~
•• , •••• , . : .' '. .; :' , \ i' v f~';~,~ ~:. '\' ~
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Der pålægges fri oversigt ved de på vedhæftede kort viste vejhjørner efter afstandene 15
og bO ro, målt langs fremtidige vejsider,jvf. ministeriet fot: offentlige arbejders vejregier,
så~ledes at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes be-
voksning af større højder end 0,75 m over en Bade gennem de tilstødende vejbaners
nive.lu.

6. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rod farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsplanudvalget.
118~ygg8Is. p~ d'A del af <ln;algt, der ."t. gr ff. . .
pligten til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksnin!U~Q.e.I't1]na
omhandlede del af ejendommen eller tilsvarende un er andre ejendomme på
strækningen fra og med St. Loft ,-0 e ersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der skal i så et offentlige indbetales et beløb pr. m2, der i værdi svarer til

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende bestemmelser:

3) Pa grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og l~gnende.

b" Pi hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

•
De påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for helårsboliger i for-
bindelse hermed.

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidelinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaltninger .

e) Bygninger skal holdes mindst 10m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

e
e

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie. hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte .tegl eDer
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt mateti&le bil
ikke opføres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eJler ved de
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer o~~~re bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,80 m højt urnalet raftehegn kan anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-
r~n af den eksisterende bevoksnin§ i området (gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.

Skovag~0js8.tb:v~MPJ.lJ' ii k1&\\I1æ~~l:fc1'enfor 10 m fra beboelsesbygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

1) 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 af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transforrnerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand -til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 121 af og 27, Eou] sker sogn,

under forudsætning af en erstatning på kr.tIZ. "6t.'7. - der er fastsat efter et skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pederskør / Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
byggeloven.
Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.
Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.
Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og fredning ...
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretteø
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 121 af
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Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

Nlv:nl;~ ..,~_.~.4:.-::::.-.-:.~.:-:.-:-:... Navn:, ;,

~~i~~:~ ...~~~ij=~~~..
A-dr.: ...................•.•.~.•..............

Stilling:

Adresse:

Tiltrædes af fredningsplanudvalget fQr ~ornholm8 amt
dem 23.aecember 1964.
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Deklaration

Efter aftale med fredningsplanudvalget 10'[ Bornholms amt pålægger undertegnede
gdr. Hans Anker CLristoffersen Gubbegård, pr. Neksø
ejer af matr. nr. 26 !! og 121 gf, Poulsker sogn, h~rved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

1. D@n cl@laf ejendommeN, der er fredet ved ovenredningsnævnets kendels@ af 22. okcober
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redskabskass@r og anvendslsl!l af traø-
portable radioer og ligBend@ forbydes.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk grøn farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdelse af skovdrift, ikke må finde sted.

~«k~~~~ Såfremt d~r f+8 na9pejendommen m~t.~~/2Y~~0øst ror vejenD~). tl11ades udstyknlng tll oebyggelse lnde~or
100 ID fra vejens midte,tillægges der ejl';renE.f121 gf tilsvaren-
de ret mod tilbagebetaling af dendEl ef fredningserst&tningen
der vedrør~r de såle~es frigjorte arealer.

Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene.

Fremtidige ejere af de i fll:inkt , nævBt8 sommlriløsargalor skal bavet adgang- ciL.-opnold.
flå den del af arealet, der er beliggeBde syd for en linie, bestenH- •..ed forbindelseR' mellem····

,eller forla:llgelseR. a( deR. R.ordligc afgnensOing for sommcrbnsområdct,..s.å.ledCSJom....ylst..
på vedhæftede kOft.

Det skal uanset foranstående udstykningsbestemmelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer at udstykke tilgrænsende dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængehen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.

Bestemmelserne under 2 skal ikke være til hinder for at fortsætte den have og land-
brugsmæssige udnyttelse, der for tiden fmder sted på en del af arealet. Genophygning e.
æind1=1 udbygning af bestående landbrugsbygninger tillades efter tegninger godkcR.dc al
~fedfliB:gsfllefl1:1d'{alget.

. Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan 'ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenhedsplan godkendt
af fredningsplanudvalget. 'Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ik.ke i ben:-.

1 3. OKl196 4
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hold tit sundhedslovgivningen vil v.-ere til hinder for bebyggelse af de udlagte sommer-
husarealer på og i nærheden af ejendommen.
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J. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys ,groll farve, pålægges
servitut om, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
finde byggeri sted ud over genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger
efter tegninger godkendt af fredl1ingsplanudvalget

Arealet består hovedsageligt af landbrugsareal.

Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 25,
vil fredningsplanudvalget efter omstændighederne ikke modsætte sig opførelse af en af-
tægtsbolig på arealet, efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt udvalget
til godkendelse.

Vandværk kan etableres på arealet på samme vilkår som nævnt under punkt 2.

4. Den del4i ejendommen, der-på-~æft~-lrort-e.f vist med ,f?Hl farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse -G-g lignende, udstykning og --&Mep,r-nnæssi-g--ud-ayttelse, bortset fra vedlige
holdelse af skGvJr.i.~;l--fH-l$--stM,Gg---så~s-at-det skal være offimtlighcden tilladt
at opholde sig på-o-g-kde-fra- dct- fredede areal Anb.t:i-ngelse-4f spil-og-redsk-abska5-se-r,
hegn og aade.n--a-fspæI"-t"ing;eg 3n-vendeJre af transportablc-r-adioer-eg-ligne~.

Det o~tlige--G-psa:tter- med pa.ssellde indbyrdes afstand - dog højst 2.QOro --pæle, <k1:.
marker.et:--af.gmlStlin.gGll---af det. offentl-igt--til~g~ligc -ar-eal,--G-g--opsæ-tter --skilte ved tiJ..
bringervejes indmu-nding--i-.hi:v.ej--.7--i P--Gder-skcr-og--biVGj -J--i~, der instruerer
offimtligheden ht'lrom.

Arealet be-&tå-r--h.ø.~.dsageligt af

De på området -v-e-ksen~træeF--Hlå--i-kk~-fæ~de5 uden f-omd'-H1{lIwnte-t--tiU~se fra land
hmgsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til rel'lheltlelse påhviler ikke ledsejerne i det emfang, dette er ferårsaget af egentlig
hede1l9 aenyttelse af emrådet. Pligt til rel'lholdelse påhviler fremtidige semmerhusgrund
ejere i det omfang, arbejdet hermed ferårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. 13ornholms amtskommune fore-
tager uden udgift fer ejeren de i § 7, stk. 1 i le ... nf.84 af 25. mllrts 1961 om slll'ld
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindrc sandflugt,
flår dette skyldes offentlighedem benyttelse af arealet. AmtskofBmtmen kaa i så fald
o"iertage llrealet til ejendom.
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ad Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Under~l:~.sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for
tiden 1. april til 1. oktober samt på den ubevoksede strandbred. Jagtretten bortfalder i
tiden 1. april til 1. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
ikke er til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår
dG RyG VGj@ mrk. IH og 1i2 og de nye 'veje, der er beliggende symmetrisk om skel. Der
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 eg-4 omhandlede arealer, eller etab-
leres andre tilslutninger (overkørsler) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har eller skal have færdselsret. De viste tilslutninger (overkørsler) er god-
kendt af vejmyndighederne.

Eksisterende veje udlægges med den på kortet angivne bredde og linieføring.

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og 10m
brede veje og 3 Hl i:>r@E1@stier, og færdselsret for offentligheden ad vejeæmrk. Dl, I)~,

D3, ~D5, El og 1i2, og ad stieR mrk. Fl og F2.

Der tldlægges ~OOO fH2 til olf. parkeriRgsplaas på ti@R tlfiaer ptlflkt 2 eller/eg 4 em
liaREUede sydlig@/noralige del af ej@ftdofHffi@t\ved
Såfr~mt det ikke kan dokwnente at ejeren nar vejret til den del
af vej 3, der ikke er beliggende atr.nr. ~6 ~ og 121 gi, må
vejen udlæg' ed 10 ;[j'S bredae over mat . 26.§: 0r; 1.21gf og furd-
selsretten far Sal usbeboere i ornrl:'3.detinasK,~ es til den del af
vejen, der udlægges over j.nr. 26 ~ og 121 gf. O liguedens
færdse,Lsret er ind til videre in - , ænket til den del af veJ
der udlægges over matr.!Jr. 2q .§.. 06 le.

WegRiRg Hd@Rom parksriagsplads kaR fonltagss i form af spredt i:>eplaRtRing fHea de på
st@68t,forekomfH@R6@ Yækster på et indtil 5 m bredt bælte.

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, sti eller parkeringsplads, og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overens-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde de nævnte veje, ~
eg flarkeriflgspllldsef. .
Der l'ålll!~~e!l lJ, ~~.lllllll ... , li' på Ile••••; de Hi 'fa ,ejtniøter. Vel:l hjerRegrHftde lutft

~' eyggeliRi@r i fori:>iReelse fRes godkendelse af en samlet udstykaiagsplan U"lE. l'Hftke 6~t; Blød frøQRiRgsplaRy~valgGts tillade:;lse:;.Red.salttes til 15 fR laRgs en.-af ae tilstødende veje;
~ såfremt det kaR fRetllleres l}ed, at @Rløvflgt Rermal grYn d ellers Ikke kaR udAyetll heø.-
~ 'sigkHlæssigt. S?1i'rem-c of..: sålæn2:E; (lE; r ikk(,; r.~_ves u(lkøraeleret til
PafærQselsrE::t for ro~;tr. nI' .1;::-1. .ed. o,: p::;rcE:llr;!" n f rI' rI' ~Pt ~ ~_rl l iJ (l" fJ 0'= jendo-.,
t?~iggende som D.3 oeter:nE:de v~;j,uolcr:.gg92 'jr-t til ·...u:;',i·, 1:'>'. : i' ..,;'..n ;).~ fo,.. ...
bødne 8re81, bestemt ver ? ru fr,o> nuvær8nu e vr::jmi tt8 ,lkK'_ l 'IC.. " j;"- J ~:.r, Op', 'o ., " '4>'
af 121 gf hAr i S8.rr:me tidsrurr. miclertiui:.;t r _t tiJ ,t r>,L,.r·H(; en of:etA.
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Ocr' ·pål';;·~c~ 'f:i ~ove;'sigt ved de;'~~ v~dhæf~ede k~rt vist~ ·~~jllj~r~l~j ~h~r ~~~t~~'i~:~c'1~~_'l' n~;~J.L~~~te
og 60 111, målt langs fremtidige vejsider, jvf. ministeriet fOl:'offentlige arbejders vejregier, i:' ro nrE.. '\
s.i'ledes at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefmdes be- -v"E ,: i 8~-

~;',0rh:.l..sområ~
\-obning af storre hojder cnd 0,75 In over en flade gennem de tilstødende vejbaners :.•',t.
llJ\·C.ltI.

b. lien del af cjendommen, der på vedhæftede kort er vist med rod farve må kun udstykkes
etter en samlet skitseJllxssig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsplanudvalget.
B(,)h~'gg('hc p~ Jen del af arealet, der evt. er f .'.
pligten til en arc:llmæssigt lige SJ stor eksisterende skovbevoksnin
omhandlede del af ejendommen eller tilsvarende un er andre ejendomme på
strxknil1t':cn fra og med St. lofts o el ersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der skal i s~)ffel1tlige indbetales et beløb pr. m2, der i værdi svarer til

J~.

h,r udstykning: og: bebyggelse m. v. gælder følgende bestemmelser:

.1) På grundene md kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) Pl hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 1112 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. udhus må ikke opføres før beboclsesbygning.

•
De påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
ansogning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommcrhusområdcts daglige forsyning samt for helårsboliger i for-
bindelse hermed.

e) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidclinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje må ikke henlægges under O'tulldene - P~~ den del af sornmernulSområaet l der .er
be1igger..de næ.J;':'®~~ endb lUP 1ft' f~a v~jen D3!p midte rr.~ doc: kun uci:n.j".s

d) Fælle~ %1J~rlln8f? aft&l9sfor9rlstlJtli1Rg-e9 sltal q,).~t~Ps~h~rde pågældende myildig- •
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggclovens
§ 1 F)), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så- e
danne fællesforanstaltninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor e
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.
By,?nj nt-;;er mr- ikkE:' p Lc.cerez nC'Jrmere end 21) m fra eksist,erende
sKovbr-,-n luoe art'. vej.

. f"t:/
'Y·'LJ.[j·j(~,~~ ;):.- '1"11'IJ( 11"'~'): -;V·· nUY1,r~ 6 k l

'.. '", lu .•••.• ~J_"1.I, C l- an P ,:-~cSJ"'';S ind ti.! ..
!':1i..·~)~I"lqt~· f("~·'Jn't l "1 "l! L ~ -'-'1 .

_ •.,~, ,- ,,, .. ' ~y'·_I. n~lv(;?r",n,),:· S!{~. ill':.L.L(':. lo': . .l!. 0,;- 1::::1 ::iC •
..--

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.

4
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eJler
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan
ikke opføres. .

h) Ydrc bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sicnna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) ,eller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer oft!~re bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmastcr må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommcnde vækster eller af højst 1,SO m højt umalct raftehegn kan anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-

. ren af den e~sistereud bevoks ipg i området (gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.
SkOVagtl bevoks lnJ' m:io un r ae-s c •

o lI1den for 10m fra beboelsesbygmngen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes .

l) Al parkering af jcrnbanevogne og lignende samt biler, der i det ydre adskiller sig
væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bil parkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til nabosket og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

•

e
e
e

Denne deklaration begærcs tinglyst på ma~r. nr. ,::6 Go 0_,
"

121 gf, Poulsker sOGn

under forudsætning af en erstatning på kr. / O O (j 2. . der er fastsat efter et skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnct, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedefsllef / Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
byggeloven.

Forholdet til eventuelle pa.nthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.

Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og frednings-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 26 §. 0,.:, 1~l z1.

•
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og parceller heraf, og Pesersker/Poulsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6 endvidere
Pedllsker/Poulsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6, c, endvidere den til enhver tid
værende ejer af naboejendommcn. '

PeserskøF / Poulsker, den 9. juli 1964

Som ejer af matr. nr. 26 a 0::: 121 .&f:

t.~.1Til vitterlighed;m dateringens rigtighed ~g underskriftens ægthed:

l. J,./ 1Navn: ..1. '-"'./ Navn:

Stilling:
• f ''J ,(. ..... Stilling:

Adresse: Adresse:

Tiltrædes af fredningsplanudvalget for Hornholms amt
den 2j.december 1964.

. .• ,
~~ <1g\
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Matr. nr. 17h m. B.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 25c m. fl.,
Poulsker sogn.

Akt: Skab nr.

Anmelder:

.J

Deklaration

Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
Bygmester Bernt Møller, Bodilsker,
ejer af matr. nr. 121 ~, Poulsker sogn, herved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

li D~&1del aE ejeRdeRU;}~R, Ger er freGet Vild eveRFødRiRgsRæ'lRets kendelse af 22. ekte~er
19J(~,må ikke Ydsto/kkesl ARsFiRgelse af spil eg Fedskabskasser og at=l:'l€:H~Q@ls@af KaAS

fortas}e radioer eg ligReade ferøyaes.

li DCR del af cj8Raeæm8R, aGr Få vedHæfteae kort er vist med mørk groll far ....e, fredes, så
ledes at ~RdriRgør i døR SøStå@Rd8tilstaRa, b8bygg@ls6, hvortil medregnes skurg, kigskør,
lystlt.\lse, eaeeft't15e e~ li~fteftse, fiegftiftg' eg erlrt'er't'smæssig ttsnyttelse, hOFtset {ra "t'et!
ligeaelaels. af skevarift, ikke må fiøae sted.

Analet s.s~r Høv8asagøligt af

Der kaR kaR tillades Ydstykket elg fuselgt miRQst 5 Ra stgre Farceller eller restar.al til
det effeRdige eller eR graRdej@rforeRiag, der miRast må være åben for alle fremtiElige
ejere af graRde iRaeR for aet tlRaer FaRkt () om1:l.aREllesesommerhusområde og/eller
iAdeR fer so~mGrhY5eHlrådiilr på RabeejeRaemlneR@.

FFemtidige ejere af ae i pURkt €J RævRte sommerHusarealer skal have adgang til opRold
.flå deR del af aFfal@t,der @rb8ligg8Rde syd for eR liRi@,bGst@mt'lød forbinddsGR mfllem
eller forlæRgelseR af den Rordlige afgralRSRil'lg feF somm@råysområdet, således som J,zist
på veahæftede kort.

D't skal yaRset fecanstå@RG8 QdstykRiRgssGstemmelse være tilladt i ferbiRdelse Hled salg
aE Qe i fynkt 9 RiBvRte sommerbasarsalør at yastykke tilgrænsende dele af arealet, der er
boliggeRGG 5yd fer eR liRie bestemt ved EorbiAdelseA mellem elliilf forlængGisen af deR
RerdJig. afgrænsRiRg feF semm.mYsomFådct, såleaes sem vist på vedRæft@de kort, i par
Nner, der miRdst ef afgrænset '\l'8d lige IiRiec ad til vej eg skel og miadst 0,4 Ha stOF'.

Arealet seF i b. t. paRkt ti adlægges til \teje må ikke heølægges aRser sisse ~afeener.

:Btslilmm.l&eiRe YRder J skal ikke '1i1lie til biRøer for at fortsætr;e SeR ha>;e eg 11l1t~
hrl!li:8Mfe88ige l!lsayttelsej der fer tideR GRser stes på eR del af arealet. GeRopbygæRg e8
miRdrG udbY8RiRg af bestående laRdhragsbygRiøger tiIlatIes efter te~ftifl~er geellc:eftdt tf
fredniftgs~laft8e1valget.

\laRd'lærk kaR .tabl.rls på arealot, hvis sette kaR ske ydeR at forstyrre skot/ery .. e~
.lRod &l9riRg feJ iadslik (ra oÆ'eRtHg vej, efter tegaiager og 13eliggenhedsf'liJl gedlteftdt
at fresRiRgspIIlRas'Ialget. Der må tilvejebriRges sikkerhed for, et plecefin~ell ikke i heft
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lWl M€I~€Irkarstll, eatBperiRg, t:el~lagRiRg eg brag at ild af eRftVer sla~ {e~'Ydee) y.
~' ~d.valJ lig, aRS\zar till.~d@srygRiRg øseR fer åålesk€lv eg IYRglle"leltseele areel .. MM ..

~s@a l. april til 1. €Ikteb@r saHlt på deR øb@yeksese s'raRd9res. Jagt:ret~ea lun.W.. i
tidea 1. april till. gk,gb(r oB kaR udeR {€Ir d.e't( tiduøm kUR Ud91t(1 &åloc1C1,at .J0Il

iltke er til fare eller g@R@fgr aRd.l"e.

5. Nye veje udlægges over ejendommen i ove~ensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår
de nye veje mrk. El og E2 og de nye veje, der er beliggende symmetrisk om skel. Der
må i9vrigt ikke aRlægges RY@vGj@QVCi:rde uRd@r 2 Qg 4 Qml:.iaadl@d@artlal@r, øller etab-
leres andre tilslutninger (overkørsler) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden her eller skal have færdselsret. De viste tilslutninger (overkørsler) er god-
kendt af vejmyndighederne.

Eksisterende veje u9lægges med den på kortet angivne bredde og linieføring.

\ ,

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt eje~en ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning interesserede, hvem skove t træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og lOm
brede veje og 3 tB brede stier, og færdselsret for offentligheden ad vejen mrk. Dl, D2,
D3, D4, DS, ~1 og ~2, Qg ad stieR ærk. F1 og F2.

D~r Hdlægges 2000 æ2 til off. parkeriRgsplads på deR aRder ~aRkt 2 ellerieg 4 €1m--
l:JaRaleae sydligeiRoralige ael af ejeRdoffiffieR ....ea

HegRiRg \H:{@Roæ park@riagsplass kaR fgr@tag@si foræ af sprest beplaRtRiRg æed de på
steaet forekoætBeRde vækster på @tiRd,il 5 IR bredt b~lt@.

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, sti eller parkeriegspl11ds, og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overens-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde '* nævnte veje, stier
og parlEeriRgsplasser.

Der pålægges byggelinier som vist på kortet, 25 m fra vejmidter. V@s l:Jjaree~rt!ft8e ltatl
byggeliRier i forbiRsels@ &UilS godkcRdels@ af eR saælet ødstykaiagsplaR Uvt pøRlit 8~
awd fredaiagsplaRadvalgets tilladelse Rtldsæu@s til 15 IH: laegs eR af EJe~iI!tedeftde ,.ejet

såfreæt det kae IH:gtive~@s';ed, at eR iavrigt aQræal gryed ellers ilEke lEeRødftyetel hell
sigtsHlæssigt.
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Der pållegges fri oversigt ved de på vedhæftede kort viste vejhjørner efter afstandene 15
og 60 m, målt langs fremtidige vejsider, jvf. ministeriet for effentlige arbejders vejregier,
således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes be-
voksning aJ større højder end 0,75 m over en flade gennem de tilstødende vejbaners
niveau.

6. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rod farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsplanudyalget.
liJsbyggelse på den del af at:ealet, det: evt. et: fredskov, er betiAget af aytAiAg af fr8eskev&
pligten til en arealm~uigt lige så OOr t~~S=kSAiAg få deR HRder ~HHkt 2
QR'1~aAdlede del af ejcm.dolAlAen eller tilsvareAQe ar{laI8Wuil::a"ljtmwe~meææe på
str~kAiRgeA fra og med St. Loftsgård i Pedersk'lr til eg Rue LI. GHbbegård iPeHlslEer.
Der slEllI i Sft fald til Elet offentlige inabetales et beløb !'lr. æ2, Jer i JfærEli S'fllrer til
kr. 0,30 i sag.

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. a~ril til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) På hver. særskilt matrikulere t grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboclsesbygning.

De påtaleberettigede, naturEredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusområdcts daglige forsyning samt for hclårsboliger i for-
bindelse hermed.

,...,

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidelinie 40 m. -Sp,Arealet:, der i b. t. vl,mkt S uc1læggcs til f l t

• o • ctrremten rlme1l} uasty~ng a area e
vem' ma Ikke henlægges under grundene. ()'ø~ det nødvendig dispenseres ffi. hat •
.Li ension og grun,d$tørrell;le- nfl 'ElI .l~OO 11l.f- år ep. en.k~ 't ,,:run •

d) Fæ es vandværk og atløbstoranstaltmnger ska oprettes, når de pågældende myndig- .. •
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens I

§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaltninger .

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale bn
ikke opføres.

h) Ydre bygningssidcr skal fremtræde i farver dannet af jordfarvcrne (okker, terra di
sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop)z~ller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og~~~ bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-
ten af den ksisterende beyoksnin~ i,pmrådet (gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.
<:>ko.·,,?,,.I,,} tH'J('J"'''''r. rn.:l K'-/" rya',,,eJ:

. mden for 10m fra beboelsesbygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

l) 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 af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

Denne deklaration begæres tinglyst på matri nr. 121.§;g, Poul sker sogn

nnder fOTlldsætnins :li en erstatning på kr der er,bs~ftef-et-,kgn,
~ under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.

naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af P@d@l'sk81'/ Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
byggeloven.
Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.
Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og frednings-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 121 §i!.
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og parceller hcraf, og }.>edøfsk6/Poulsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6 endvidere
P@Qcl;ikwiPoulsker sogncråd. For så vidt angår punkt 6, c, endvidere den til enhver tid
værcnde ejer af nabocjendoml1l~n. ' ,. .. .
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SOll1cjerafmatr.nr. 121~:

Til vitterlighed 0in dareringens rigtighed og underskriftcns ægthed:
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_)'l. ,eNavn: J-
v' Navn:

Stilling: Stilling:

Adresse: Adresse:

Tiltrædee af frednineeplanudvalget ~or Bornholms amt
den 2j.oecember 1964.
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B. <J. j. lir.

~atr.nr. 17b m.fl.,
.Pedersker sogn.

Matr. nr. 25c m. fl.,
Poulsker sogn.

Akt: Skab nr .

Anmelder:

Deklaration

Efter aftale med fredningsp1anudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
;'1 -"'l U' , 6 I I tv",".ru .t, se ll.elmann, .':yesgar.:e 1 , København ø,
ejer af matr. nr. 121 dr 0[; 35~, Poulsker sogn, herved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

1. Dell ael af ejendofftfflen, der er fredet ved overfreaRingsnævnets kenaelse Ilf 22. ektehef
1938, må ikke uastykl.es. Anbringelse Ilf sflil og resskabskasser eg aR'I@RSelseaf wans
portable rasio!'!r og ligHeRse forb),ses.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mork ,\;ron farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdelse af skovdrift, ikke må finde sted.

Al:e~lct bestå~lw:v~sa.gdigt. a~

Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mmdst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene.

Fl:emtidi.g~t- ~~~t"'~-flfl~-v-nte stmffitCf'htlSttrea-let"~b-I-ha-ve ati-gang til- ophold·
på-tlea ~el-af-..arealet; del'-er beliggende syd for en- linie, bestemt ved forbindelsen--mellem
eller-4ei-længelseR af-detr~ftlhge- afgræmn-ing ..-for-sommerhusmnråd et ,--sMedes-som-vist
på-..~~ort.

Det skal uanset foranstående udstykningsbestemmelse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer at udstykke tilgrænsende dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.
Fredsk~v må ~ke ~e~~~.Besteæme effle 1:11'1 f 2 !KIlEe 'lære til hinder fef at feftsætte seR hllve eg 18Rti

brugsææssige I:IsRyHelse, sef fOf titleR fiRder stes flå eR del af arealet. Gefl:61'bysnil1S os
miRJr~ aJbygRing af b~stl~nd~ lanJbrQg~bygRing~r tillad~~ efter tegninger ggdkendt af
fredRiRgsfl1llRl:lsvalget.

Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenhedsplan godkendt
af fredningsplanudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i hen-
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Ill'ld {iI ~ullllhedsll1Vgivningell vil va:rc til hindt'!" for bebyggelse af de lIdl.lgtc ~()Illmcr-
hus.lreJler på og i naTheden .lf ejendommen .

.'. nen del af ejendoJlJlllen, der P:l vedha:·ftede kort er vist mcd /ys .~r"l/ farve, p:lla:;gges
scn'itllt om, at der ikke m.l ske ændringer i den be~t:lende tilstand, og at der ikke må
finde byggeri sted ud over genopb) gning og ldbygning af bestående lru'IJbnlgsbygninger
efter tegninger godkendt af fredningspbnudvalgct

Arealet bestÅr hovcdsagcligt af J.wdhru~~ acal.

Såfremt arealet Ikke skulle v,ne omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 25,
vil fredningsplallllJvalgct efter omstændighederne ikke modsætte sig opførelse af en ~
~lllIg P;l arealet, efter at tegninger og bcliggenhedsplan har været forelagt udvalget
td godkcndelse.

Vtlnd ...ærl, bil ctablcH~s P,l arGal~t på s.\Inmc vilkilr som nævnt linder punkt 2.

4. Den del af ejendommcn, der p:'i vedhæftede kort er vist med grti farve, fredes, således at
ændringer i den bestaende tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdehe af skovdrift, ikke m:l finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at 0pholdc sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redsbbsbsser,
hegn og andcn afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offentligc op~ættcr med passende indbyrdes afstand - dog højst 200 m - pæle, dcr
markerer afgrænsningen af Jet offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentligheden herom.

1'\retllet består hO'ledsageligt af

Dc på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra Lmd-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedcns ben yttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsda:mpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre sandflugt,
n:lr dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom.
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d Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbyd~. Under
~:k7'sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for

tiden I. april till. oktober samt på den ubevoksede strandbred. Jagtretten bortfalder i
tiden 1. april til l. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
ikke er til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår
de nye veje- mrk. El og B2 og de nye veje, der er beliggende symmetrisk om skel. Der
må iovrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eller etab-
leres andre tilslutninger (overkørsler) af enhver art end vist pa kortet til veje. hvortil
offentligheden har eller skal have færdselsret. De viste tilslutninger (overkørsler) er god-
kendt af vejmyndighederne.

Bksisterende veje udlægges med d~n på kortet angivne br~dde og linieføring.

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, Ilar dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og 10m
brede veje og 3 111 brede stier, og færdselsret for offentligheden ad vejen mrk. Dl, D2,
~ El og B2, og ad stien mrk. Fl og F2.

Der udlægges 2000 m2 til off. p:lrhringsphds p:l den under punkt 2 eller, og- 4 om-
handlede sydlige/nordlige del af ejendommen ved (e t c<n0- e r punk \, c'. omlicL:1C-
le e areal.

Hegning udcn om parkeringsplads kan foretages i form af spredt beplantuing med de P;l
stedet forekommende vækster på et indtil 5 m bredt bælte.

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, .eller parkeringsplads, og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke øJlSker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilhider. UdbygningsarbejJcrne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende ovcrem-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde-tle- nævnte veje, 8tj@P

og parkcringspladset'.

Der pålægges byggelinier som vist på kortet, 25 In fra vejmidter. Ved bjørnegrunde kali
byggelinier i forbindelse med godkendelse af en samlet udstykningsplar~ Ur/f. pl:l8kt .h)
med fredRillgsplanudvalg@ts tilladelse Rtldsættcs til 15 m langs ~n at de tl18tødC:Rg~ nJII,
såfremt det kaR motiveres ved, at @niøvrigt normal grund ell@rsikke kaR udnyttes J:teA
.sigtsmamigt



Der pl1ot'gges fri oversigt ved de på vedhæftede kort viste vej hjørner efter afstandene 15
og 60 m, målt langs frenltidige vejsider. jvf. ministeriet for offentlige arbejders vejregier;
således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes be-
voksning af større højder end 0,75 ro over en flade gennem de tilstødende vejbaners
uh-e.m.

6. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet skal gddkendes af fredningsplanudvalget.
Bebyggelse på den del af arealet, der~. er fredskov, er betinget af Bytning af fredskovs-
pligten til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksning på den under punkt 2
omhandlede del af ejendommen eller tilsvarende arealer under andre ejendomme på
strækningen fra og med St. Loftsgård i Pedersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der skal i~Q fald til del offem:ttge-;ndbctalcs et beløb pr. lil~, del i v~ldi 9V8fer til
ltr. Q,39 i dag.

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende bestemmelser:

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

De påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for helårsboliger i for-
bindelse hermed.

e) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrclse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidelinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og aBøbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaltninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10m fra midten af den eller de tilstødende veje, lwor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1etage med udnyttet tagetage uden kvisot-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.
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g) Tagda=kning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale bn
ikke opføres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra, e;;ngelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eper hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og}MiRdW%'Ygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-

-Ien af AenL eksister,ende bevoksnin i området (gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.
~oya r",/ &1 ytl.rJnl" 1l'ff'fI<;J q;~

• o inden for 10m fra beboelsesbygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

l) Al parkering af jernbanevogne og lignende samt biler, der i det ydre adskiller sig
væse'ntligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse .•På hver parcel skal
indrettes to bilparkcringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 121dr og 35~, Poul sker sogn

under forudsætning af en erstatning på kr.l/ '3J.f'7,;- der er fastsat efter et skøn,
og under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
heds og ovedredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af PGdGfSk8f / Poulsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
byggeloven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævne~ og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.

Påtaleret tilkommer natudreclningsnævnet for Bornholms amtsrådskrecls og frednings-
pbnudvalget for Bornholll15 .amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten

. endvidere clen til enhver tid værende ejer af matr. nr. 121dr

" ,
I ~ , ,. ... 1'10
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og- p.lrcellcr her.lf, og Pe<lersJ.er/Polllsker sogneråd. For så vidt angår pllnkt 6 endvidere
J)CgSF6k@F, POllIsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6, e, endvidere den til enhver tid

,,;('rende ejer af nabocjendommcn. '-," / cf#. u.
;;'esterr.nelserne unGer punKt J om offentlighe< ens ophold ret og
~este~nelserne uneer hele pun~t ~ træuer først i kraft efter
ce:~ Iluv:ndHie ejere afstaelse 3.f ejendommen til andre end fSg-
-:;e f.",lle og livsarving, ell er n~r e:, er i n~gi ver (,eger,ring om ud-
f"Cykn:::.nes<..f }J"'.rceller fr: : realet, eller s:..tcan begærinp- og an-
~~gni~~ O~ till~delse tl~ opførelse af sommerhus, bortset fra
C'egæring o:n udstj'Jming ':r:t sommel'husomri':et af højst to almin-
~ellge sommerhusparceller til den nuværende ejers børn eller
tarnebørn eller beg2ring om uastykning fra sommerhusomr1det og
J;:Jr~l~e ~f h~jst to so~rnerhuse til disse.
~!:re~t ~en nuv~renQe ejer afst~r ejenco~~en til ægtefælle el-
_er _lVS:- ryj,ng, tr,:,aer c.el:larationen f"u.lGt ud i kraft ved t';gte-
:"_~~E;11S e:~.er 1:-V8~1:"vi ..'~:;eJ:3 a.1."'sccielse df e=-·e{l~lon.r.len •

. er ~~ ik~e foretages noget, der kan være til hinder for den
2e.::e2.'e <-~eYlr:.e:.:f'3r8~3e "f c~3te!:l;:.e12err.e ul;.der :L.mkt 5.. -,:1Psteill- ,

;~.:::",:;:3~::~rle m'J.e".. OJrL~t 4 0\: J. trædæ'r unq,er ~,.l.l~ omstæn(ll~Uleaer l krrl t seol~
_:'J.."'~'",':~"..:J..';''; ,uve!'}:lJrsel; tI':" of'er,tllg 'u.:.v e , r.r. 3 for 2.dgangs- ·,l8.n.1
vej til. ovennævnte 2 somrnerhus:,arceller skC3l ;';idlertidigt finrle
':;~::'_ 'lea 3r:e,Let meL.w!"!TIl[l.tr.nr. 121Gr og 121,.y o,s skal bort::,J,l-
1e, n',,"!:' ·e;,:::'..ar~_tior:.e.:1f".lldt ur: tr,·"o.er i l{ra.ft.
:::et s~':c.l so::-: tidtil v",re o"::":.'enl;ligne.Jen tilh:,dt Cl,t 0lJnOlrie :'3ii~
~a og baae fr~ ~en frie strar:.6bred.

I .'.: ser. a':talte er~3'tatnln,c;ssum t;.~Ib'7 -Pl' udbet<.1.les strc.::s å
'1-(.: ..... 'L', ~.J~·.to.1lJc-~' - l.r., TTlcder.3rester.. 113 ;(Jtf Kr. - ucen till' g c f

t
·~~,...,'t :::-ente,' - f;' ..'rst ua.bet~l.les n::r aeklaTi.:.tionen fuldt ud tr:Er..er i
c. .. rart.

~~ercn e~ ter8ttleet til æe~ ~ ~.neders vnrsel at begære over-
e!.sl\:o:nstens cestemmelser unc.er 1.J~mkt 4 om offent..:..igheuer.s op-
.c.oldsret oe; unC!.er punk t 5 S[Jt i kr: f't.
~:.r Jer_ce deKl&r~;.":;lon f<'llut ud træd.er i h':r'.:t, ~'orsJ:nes den. med
';:'1tei:~r.':"ng herom.

~r_a'ti.1. aeklaI'htlonen fuldt ud trc8der i kraft er ejerec bere-:ti- I
~et t~~ at ~rkere ved sAiltning, at offentlighedell ikke har ad-
6an6 til ejellQOmrnen uortset fra de.Cl frie stranåbred. SK':"ltenes
~aseende o~ placering s~~l ~od~endes af fretininosplanudvalget.,
, t:t /-# •. 1/4-,-<"

.:'oulG!{QJ~, åen ,h lO!..'., ."r'~ ~

.. .1.':' .."T:..tte~:i;l:ed om Clateringer~s
, 1

L<../,..J (jfI'I, , /"
~ • " , 7' '1_ ,; V', I... { I,.{.L (,- <, lo l. )
_V!1 /' ..

3t -,1, n." /1'/7j<./6{;z, {).iJd-tL,;1
-L ..J...J.. ..L .. .." .

.::.opæl' 1\-/-.tl-c, /Y l(l-::: /!•.• f{; ••• !' / .

rigtighed og underskriftens ~gthed:
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l~a vn : p" •............. :l. .
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Tiltrædes af fredningsplanudvalget for Bornholms amt,
den 81r)7: 19

65°1Å.

1\.1' ~tU~..l....(/A)lM~
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Matr. nr. 17b m. fl.,
Pedersker sogn.

Matt. nf. ?5' m. fl.,
Poul~ker sogn.

Akt: Skab nf.

Anmelder:

;;'',lp
I t V \ ...

Deklaration

Efter aftale med fredningsplan udvalget for Bornholm~ amt pålægger undertegnede
Cdr. }Juu.J. Srik Kofoej, <!om~rug[lar(-l, l e'lersker,

eJer af matr.nr. 121~, 521:: og )).§:, .foulskcr sogn,herved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

l. DeR del af ejeRdommen, der er fredet ".'ed overfredningsllævnets keHdelse af 22. oktober
1936, må ikke udstykkes. AnbriRgelse af spil og redskabskasser og anvendelse af tfllas
portllble radioer og ligaeflde forbydes.

2. Den del af ejendommen, der pi vedhæftede kort er vist med mørk .Rroll farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdeJse af skovdrift, ikke må finde sted.

Arealet: hc~tår ho v cds<lgeligt af

Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene.

Fremtidige ejere af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer skal have adgang til ophold
på den del af arealet, der er beliggende syd for en linie, bestemt ved forbindelsen mellem
eller forlængelsen af den nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist
på vedhæftede kort.

anset foranstående udstykningsbestemmelse være tilladt i forbindelse .med salg
af de i punkt 6 næ husarealer at udstykke til ra=n eude--tlde-af are:;let, der er
beliggende syd for en linie bestemt ve n mellem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsni mer usområdet, således so~~iQ&~~ ~ort, i rar-

, er mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst ~

Arealet der i h. t. punkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.

Bestemmelserne under 2 skal ikke være til hinder for at fortsætte den have- og land-
brugsmæssige udnyttelse, der for tiden finder sted på en del af arealet. Genopbygning og
mindre udbygning af bestående landbrugsbygninger tillades efter tegninger godkendt al
fredningsplan udvalget. •
Vandværk kan etableres på afealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenhedsplan godkendt
af fredningsplanudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ik.ke i ben-

l
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bold til sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de udlagte sommer-
husarealer på og i nærheden a~ ejendommen.

"

3. Den' del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys grøn farve, pålægges
servitut om, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
finde byggeri sted ud Ql}crgCRQpbygRiRg Qg UgbygRing af b,sQel~Qe laasklrygsbygainger
eIi~ef~egRiøgef geekeøet af besaillgsfllaRaevalget

Arealet består hovedsageligt af landbrugsareal.

Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 25,
vil fredningsplanudvalget efter omstændighederne ikke modsætte sig opførelse af en af-
tægtsbolig på arealet, efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt udvalget
til godkendelse.

Vandværk kan etableres på arealet på samme vilkår som nævnt under punkt 2.

4. Den 4el af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med gul farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skovdrift, ikke må fmde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes afstand - dog højst 200 m - pæle, der
markerer afgrænsningen af det offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentligheden herom.

Are81e~hesær henQsageligt af

• De på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt. Skovning afelletræer ~~ frit tilladt.
Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
~upns bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre sandflugt,
,kh dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
9wertage arealet til ejendom.
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ad Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Under~I:::"'.sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for
tiden 1. april til 1. oktober saæt på eleR wbeJ,'ek:s@de S"aJld9red. Jagtretten bortfalder i
tiden 1. april till. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
!kke er til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. LiRieføriRgetl ligger dag fast fer Sft ....idt t\Rgar
Ge nye veje mrk. Bl og BÆ og de nye veje, J@r er beliggeRGe symmetrisk om skel. Der
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eller etab-
leres andre tilslutninger (overkørsler) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har eller skal have færdselsret. De viste tilslutninger (overkørsler) er god-
kendt af vejmyndighederne.

Eksisterende veje udlægges med den på kortet angivne bredde og linieføring.

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning. interesserede, hvem skovet træ i så fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og 10 m
brede veje og 3 m brede stier, og færdselsret for offentligheden ad vejen mrk. Dl, W,
D3, D4, D5~~1 og BA, og ad stieR mrle P1 eg F2.

Der udlægges/2000 m2 til off. parkeringsplads på den under punkt 2 eller/og 4 om-
handlede sydlige!~ del af ejendommen ved ve jen D.1. og ved oif. bi-
ve j nr. 1.

Hegning uden om parkeringsplads kan foretages i form af spredt beplantning med de på
stedet forekommende vækster på et indtil 5 m bredt bælte.

Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, ~ eller parkeringsplads, og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overens-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde de nævnte veje, ~
og parkeringspladser.
Der pålægges byggelinier som vist på kortet, 25 m fra vejmidter. Ved hjørnegrunde kan
byggelinier i forbindelse med godkendelse af en samlet udstykningsplan Uvf. punkt 6)
med fredningsplanudvalgets tilladelse nedsættes til 15 m langs en af de tilstødende veje,
såfremt det kan motiveres ved, at en iøvrigt normal grund ellers ikke kan udnyttes hen-
sigtsmæssigt.
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Dcr pÅlægge, fri oversigt ved de pil vedha:~ftede kort viste vcjhjorner efter afstandene 15
øg 60 m, mJlt bn~s fremtidige vejsider, jvf. ministeriet for offentlige :lrhejders vejregler,
s:llecles at da hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefmdes be-
voksning af scorre højder end 0,75 m over en flade gennem de tilscodcndc vcjbaners
I1lV('.HJ.

(l. ['4)en del af ejcndommen, der p:i vedhæftede kort er vist med rod Luve må kun udstykkes
;dt~r en S,\l11 let skitsema:SSlg pl.m, Jer i princippet skal godkendes af fredningsplan udvalget.

pligten til en are,llmæssigt lige S3 stor eksistercnde skovbevoksnin,-,--(~~°.-.:n.11
mnhandlede del ,lf ejendommen eller tihvarend ,r under andre ejendomme på
strækningen fra og med St. l edersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker.
Der ~kal i ' l det offentlige indbetales et beløb pr. m2, der i Ya.'rdi svarer til

for udst) kning og bebyggelse n1. v. g;dder følgende bestemmelser:

,I) PS grundene 111;1 kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natopllOld)
i tidsrummet l. :lpril til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) ~;l hver sa:rskilt matrikuleret grund må kun opfores en enkelt beboelse med ikke
O\'er 120 m2 og ikke under 35 1112 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 1112 bebygget areal. Udhus m;i ikke opføres for beboclsesbygning.

Dc påt,l1eberettigede, naturfredningsmyndigheJerne og sogner.ldet, kan i forening efter
,1Ilsogning meddcle dispensation fra :l) og b) for opførelse ,lf udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til somm('rht1Sområdct~ daglige forsyning samt for hclårsboliger i for-
bindelse hermed.

c) Der må kun frast)'kkes grunde med nettostc)ffelse på mindst 2500 m2, der skal kunnc
rumme et kvadrat med sidelillie 40 111. - Arealer, der i h. t. pllnkt 5 udb:gges til
veje, 111.1 ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandva'rk og aflobsforanstaltninger sbl oprettes, 11~rde pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til s;l-
danne fællesforansta1tninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 111 fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større bygge1inieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sOnJl11erhus-
områdets begrænsning.

•~;;
\ I

i
\ :~
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f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.
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g) Tagdækning skJI være :If morkegr;l farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan
ikke opføres.

h) Ydre bygnillgssicler skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra, cngclskrødt, italienskrocit. dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanclinO". Til clare, vindue~rammer o~C2=re bvanin(T~dele er ogsåz:, gvl ~b t"l

alldre farver tilladt.

i) Telcfonl11:lster ma ikke etableres. Fhgstænger må Ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene m:\ ikke hq~ncs. La'hegn i form af levende hegn af de 1'.1 stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,80 m højt 1I1ll:1!ct raftehegn bn anbringes i
umiddelbar tIlknytning til og inden for 10111 fra bebyggelsen og sammen med denne
incleslllttende et ubebygget areal pil hojst 100 m2• På grundene må iovflgr kun fore-
tages spredt beplantIling med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-
,J;C;naf df'1l ebistere,nde .bevoks.piofT i området (gran, f)T, lyng) skal stedse bevares.~y;.QV·lc~·~" 'T· Ff'Vr)., ......"" l t~7 ''''''. l-tur ..,...'r ..... IE:' .. '"
Højstamt~~cls tra'@f ·~i;'kllil-f~1'j@5·in·aet~ 'lo~'10m fra beboelsesbygningen.

k) BåltænJing og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

l) Al parkering af jernb:1l1evogne og lignende samt biler, der i det ydre adskiller sig
væsentligt fra person biler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af
almindrlig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvognc på
eller udcn for grundene kan kun skc med sognerådets tilladelsc. Pa hver parcel skal
indrettes to bilparkeringspladscr eller en garageplJds i det tilladtc beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer p.1 indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 111 i hojdcn kan opstilles
under iagttagelse af de for:l11 fastsatte regler om afstand td naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsrcglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele tJget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. ',?1l:... 5.:'.2. Oi~ ';'5..:.:,. ,:o'Jlsker
SObn
under forudsætning af en erstatning på kr. ~ '. ; , . der cr fastsat efter et skon,
og under forudsætning af godkendelse af natllrfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser dekbrationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Ped@rsker/ Poulskcr
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-

byggeloven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
na'vncts og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen'tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.

Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og fredning~-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt ang:lr punkt 5 tilkommer patakrettell
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. I21 ~

"
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og parceller heraf, og POdcm;kerfPoulsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6 endvidere
P.dof5~[/Poulsker sogneråd. For så vidt angår punkt 6, c, endvidere den til enhver tid
værende ejer af naboejendommen.

Pes8fsker f Poulsker, den / R /11 /q hl.f .

Som ejer af matr. nr. 121~> 32.9; aiS '3 3§;:

Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

Navn:'-- ..:~V1' / - --- Navn:
'. I L-4---\......

Stilling: ~ .8I<OVO"ARO"'$QlRF~~N Stilling:
I~NDS"E"nla~e"e~EN

Adresse: NIX8 Adresse:

Tjltrædes af fredningsplanudvalget for Bornholms I t_ " dm ,

den -4.FE6.i9~S

"
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'Matr. nr. 17 b m. H.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 2Sc m. fl.,
Poulsker sogn.

Akt: Skab nr.

Anmelder:

,

•

Deklaration

Efter aftale med fredni~gsplanudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
Poulsker sogneråd

ejer af matr. nr. 121 aa og 121 ab, 204 Poulsker sogn, herved
for ~ og efterfølgende ejere ~c:nrc,rnævnte ejendom følgende servitutter:

1i Den del af @jtmdomm@n, der er fredet ved overfredningSRævnets kendelse af 22. oktober
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redsheskesser eg 8nveRdelse af traRs
portable! radioer og lignende forbydes.

2. D!!!nae;1 af c;je;ndomm!!!n, d!!!rpå v!!!dhæft@dekort er vist m!!!dmørh grøn farn, fredes, så
ltldtls at ameriRgtlr i aGn bestå!!!Rd@tilstand, bebyggelse, hvortil medregRes skure, kiosker,
lY5tbu5e, badebu5c og ligntlnae, hegning og Grhvc;rvsmæssig uenyttGlstl, eortstlt fra vsd
ligGholdelss af skove rift, ikkG må finds sttld.

Arsalllt be;står hovedsageligt af

Der kan kun tillad!!!s lldst)'kket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige ell@r en grundc;jerfore;Jling, de;r mindst må være åben for alle fremtidige
c;jer@af gruRde indeR for det under punkt €i omhandlede sotnnlerRusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene. •

Fremtidige !!!jereaf d@ i punkt €i nævnte sOFHmerhusareal@rskal ha'le adgaRg til ophole
på den del af arealtlt, dllr Gr bdiggende syd for en linic:, beste;mt ved forbindelsen mellem
@lIer forlængels@n af den norGlige afgrænsning for somm@rhusemrådet, såleQtls som vist
på ve;dh:dtede kort.

DGt skal uaNset foranståenG@ udstykningsbesttlmm@ls@ væn: tillaGt i forbindtlise med salg
af de i punkt €i nævnte somnlerhusarealer at udstykke tilgrænSeRGe dele af arealet, der er
beliggenGe syd for @n linie bestemt ved forbinGelstln mellem tlller forlæRgelsen af d'R
HordligG afgræJlSRiRg for sommernusområde;t, såled" som vist på vtldhæfte;ge kort, i par
celler, der mindst er afgrænset 'led lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha Itore.

Arealet der i h. ti pURkt 5 udlægges t.iI veje må ikke heRlægges \,lAderdil5e par~cller.

Bestemmelserne; URg~r 2 skal ikke væn til hiRger for at fortsaltte ~eR han og land
brleJgsRlæssige udnyttelse, der for tid!!!n finGer steG på eR del af arealet. G8nopbygRing og
luiRdre udbygniRg af bes~eRde 1aRdbnlg,bygRiJlger tillade, efttr tegRiAger godkendt aE
fredningsplanu dvalget.

Vandværk kaR etableres på arealet, hvis dette kan ske leJdeRat fORtyrrc IkovbryA og
imod slgriRg for iRdblik fra' offc:Rtlig vej. efter tegRiRger og beliggeRAcd'plaR godk'Adc
af fredningsplan udvalget. Der må tilvcjebriRges sikkerhed for, at placeringen ikkc i Lea-

t
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hold til sUlJdhed,lovgi"J:lingen vil være til binder for bebyggels~ af de udlagle SORlmel'-
b...."ucaler på og i u.-.:rbedcR aE ejecdOR1R:lCn.

3. Den del af ejsndommen, der på vedhæftede kort er 'list med ~'5 .~rtll'l far'le, pålægges
SeFvitloltORl, at dClI'ikke må ske Ol:ndringsr i .JCR bcståcnde tilst;lIld, og at der ikkCl må
!iRdc byggeri 'ted ud over genopbygRing og udbygning af bestående landbrlolgsbygning@[
efter tegning~r godkendt af frednil'lgsp1aRloIdvalgClt

An;alet b~står hovedsageligt "E IaRdbrug&:.1re:l1.

Såfremt arealet ikke skulle "ære omfattet af bestcmmelsemtl i natlolrfredningslovens § 25,
...il fredflingsplanloldvalgN efter omstæRdighederne ikke mods.-.:ttc sig opf"rehc :lE CR :lEr
tægt6bolig på arealet, efter at tegninger og beliggenhedsplaH har 'læret forelagt udvalget
til godkendelse.

Vafldværk kan etableres på areal~t på samme vilkår som nævnt loInder plolnkt 2.

4. Den del af Ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med gul farve, fredes, således a~
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skov drift, ikke må finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offefltlige opsætter med passende indbyrdlls afstand dog højst 200 ro pæle, dllr
m:lrkerer afgr.-.:mRiRgen af det ofWntligt tilgæRgelig~ areal, eg ep~i't!tl@rskilte vee til
briRgcrvcjes indmunding i bivcj 7 i Pedersker og bivej 3 i POlollsker, der instmerer
o1fcntlighedeR beroR:l.

Jjrealet eestår ho li cd5agcligt af
Grusgravning til kommunale arbejder Kan fortsat finde sted på
matr.nr. 204, o:.~·offentlighede," kan anve!1de matr.Hr. 204. som
arealet forefindes, til parkering

Dc på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse frå land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til nmholdelse påhviler ikke lodscjerntl i det omfang, dette er forårsaget af ogentlig
heseHs benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhl:lsgruRå
ejere i dct omfang, arbejdet Asrmed forårsages af dem. Poulsker kommune.
Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre sandflugt,
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtag~ arealet til ejendom.

2



M Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydcs. Under
unk t ~. sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nålcskov og lyngbevoksede arealer uden for

I 4 tidcn 1. april till. oktober samt på den ubevokscde strandbred. Jagtretten bortfalder i
ll' ~~! tiden 1. april til 1. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
:~:~:~ ikke er til fare eller gene for andre.
~ i'/

''\1 '\
'"

, II 5. Ny~ vEje lIdlægges o',rer ejeAdollttltefH overensstemmehe---flled den-p:t.-vetHtættede Iwn
., ' al1givn~ brcdd~ og 6kit&~rcde ljnicf~ring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår

d.c nya veje mrk. El og E2 og de nye ],reje, der er~liggende s)'Almetrisl, om skel. Dcr
må ~ ikke anlæggcs nyc veje over de under-2-eg 4 omhandlede arealer. eller etRb
l~rcs andre tilslutninger (overl;~r&lcr) af enhver arl t!IJd .,.ist på kortet til .,reje, h ....Oftil
oHCntlighrdcB har eller shal have færd~clsret. Dc~ tilslutn ittgffl (overkersler) er god
kendt af vejl11)·ndighederne.

Eksistcrcndc veje- udlæggcs mcd den på kortet angi vnc bredde og li ;lid Ol ing.

Vejene slud optages i matriklen som Ildstykningsveje og være tilgÆ'ng-elige, BÅr dette er
nøehendigt af hemyn til udl,tykning af ejeIJdettHRt'it-eller-lJÆ'rliggenf!e ejendomme. Så
frcmt ~eren ikke øl15ker sclvat foretage rydninsen. bn dette ~ke ved den eller de i ud
Hykning interesserede. hvem skoyet træ i så fald til bIder.

Dcr sbl være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ed de ....iste 8 m 0g> 10 IH

brede Yeje og 3 m brede stier, og færdselsret for offentligheden :ld vejen mrk. Dl, ~,
D3, D4, DS'2~1 og E2, og ad stien mrk. Fl og F2.

Der udla:gges/-2000 m2 til olf. p:lrkeringsplads på den undcr punkt 2 eller/og 4 om-
)1~ndlede ~)'dlj~c/n(~)fdlige dcl af ejcndomn:en v~d (J:f. bive;i nr. 1, ();~ ;!d-
J .J.. -e r.el 2._ e:en('or:-'e;. ','eG ve,'E:"', l •• 1.

Hcgning uden om parkeringsphds kan foretages I form .lf spredt beplantning med de på
stedet forekommcnde vækster på et indtil 5 m bredt bxlte.

Arealer, der i hcnhold til ovenstående udlægges til benyttelse for offentlighedcn, skal
n:re tilgængelige. uanset om de er udbygget som vej.-s+t eller parkeringsplads, og bn
;lf dct offentlige forlanges ryddet. SHremt ejeren ikke ønskcr selv at foretage rydnlllgm,
kan dctte ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald ti!falder. UdbygningsarbcjJ::rnc
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overcllS-
kOlmt ej heller lodscjcrne pligt til at anlægge eller vedligeholde de nævnte vcjt', ~
og parkeringspladser.

Der pålægges b)'gg~linicr SOI'l1 vist pa kortet, 25 m fra vejmidrer. Ved hjørnegFllnde kan
b)'ggelinicr i forhiBdclsc med godkendelse af ~n samlet ud5t)'knin~-aH-ija,rf. fH:lIlkr 6)
med frcdningsplanlld·,ralgets tilladelse nedsættes til 15 In langs en fif de til~tod(lide .eje,
såfremt det kan motiveres ved, at en iøvrigt normal grund ellers ikke kan IJdn-yHes hen
sigtsmæssigt.
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1).:.1. -jill~~...{.r~.;.~~-rå_~(U1æ~~~~~*'f t'fter HfstiH*~1'f'--t~
~ ~.-JH:...I-t_1.m~Ht'ffi4i4~,-v{jw.IHr_:f4r IHlilislerir-t-k)f- offi,ntli~~ ....+f'l)l':idt'rs "'ejn'f;ler,
~k.U~~-+--h l 'crh n l' dr~J.k.f-n*41~FI icligt alll-.ffi~t~iffiaRJe--e-ll!!'r f(lf'efint1es~
~II~, ~f 'torA:, hQjdcr end 0,75 IH O~('.H~c~1~~nde vejLslH'rs
'H-\o.~.,+ti,

(;.,-PO\ ~fl ~f ('.j{'lldonm-w~+~fH~Ge~~5t-med ,pd far ....e må kun IIclst~
dIer Pli 5alR-1.>t4~·ssig rlMl, der i prillrirpc+~k.J.~fredllingspln!lud'lslget.
I-k4~.~l!>(.~~~~4f..-.H-~k+,~~ko", er betinget af flytl1ill~~~
o.lir!t.<"l~e.'" rirc:.lll11ri'~sigt lige ,3 'tor (.·hi,tcrc~ollhG,.phlJ.Wf! p~ den 41mk.f-pllnkt 2r . -t') '""" 4,.'

"~ll:,J.~,.;.J('-(k·l,--itJ--e- j'Tl~ \HHl"rt-H-i.>..j k;,--t-i-lwrtH:-HJ~-Tlf('~l€_I-__lH*!c_r__rtt ~:e---{' jemk->-HHlle-t*l
5+fTflk-fH;u>L'-H--+r-a~'---itH:-(.j. -M,..1 ofrse:a nl---j-~G~~-H=il~ -HlM-I"k--G-ubk{4-r~.Jt.e.r-.

6~""- -l'") ....") L ;o

l-~~.ilH~---f~-t-i-14k t-efIc +J l-ht~--i-OO-kf'-t>ll\;'-s-~-t -k1 ~4,---ffi-~,---Je.r-i-~rJ i-~v-ar-ff4i.l
k-f,;..{J ,JO-.,j44g.

r-t=- l'List l ~,Ilffi~w -Mw g~ 4<.'-fl-l-;--v-.-Prt:J{k-r~n cle h c~l{'ffiTH€+S{>f-:
J ....... '~ .4,. t.. , b (J

...f--l~.;....~~H>-Hl.å_-j.;_tH+~~..,f ...H'5 ~~~~Jt'#e--iHH'endt5 til behoelsf' (lJstepJ-l"frl.J)
i4i~~.--rl-=-i-1-tH-30. 6cplcmbcr og udell for dette tidsrum, til kort~rariee feriel··... ~~

flio.j~1,.,.,.. ~k€.m~-!-lg-iH.'4rt!".'-.

~ lp er 6;{'f~kilt matrikulrrer gHmJ--rn.~1 kl1ll opfores en enkelt beboelse fficd ildte
~~>e--~ler .35 mL-bebvggel areal. &<lmt-et-·H·cll1US med il.ke o\'er

lo. , J to. ....

:W-fH~l~-gt+ a-r~a-l-.--UJI'llli--ina ikke cpferes før bebuebesh)g-tti~.

p.,,-i-.,4;lk~8-ti~ed€, 1H1tH-ffredlllllgsmyndighederne og sognertlflet, l,nll i forel1lIJg cher
all5C'gl:ing mdJde djspell~oll fra a) og b) for opførelse--a-f udsnlg, restaurationer og
milldre \'æ~~f-tii sommcrhusomr,1-Jets dll{!;lige for-s-vffi.ne;~frtnt-'{Bt'--heI~,-~k~-f.---ffl1'-, .., TItTJl.~-r

~~-h-..e.J.

~~i'+.+Ha--k-Hfl-~ la:r gru n clc HlCcl IIe~t OFre! se p[l-Hl ffitl Sf- ~4-m.2.,---fk'-r-s-k..gt---k-efiHe
r'~-« ha dr-Tl-t·-t11€ii---~·Hk~4+l--t~. !'jrt~kr~~ :-t:--ytH71tt--9---tttJ.l.a1;"b~!
~,Htå--i-k-kt'-h€·Hk~rnJer g run cleut\..

!B- -+a,I-k;~)c1\'ærl; og ;lfl.p~f.9f.rtmtaltningef'--sk-a-l- eprcltc-5, niir de pågældende m)'nclig
~r-s+ll.k-i'---k-f.a.+- hHOI1J--fbl. '\. i h.-t. sllndlwJ&-!-&Yti"'inillgen~ landsb)'ggeJ.evetlS
~~ k-~ji.'-f'.ntH'f---4r}Ji.gt~-ter h old~mreili-g-t--~lta~-t lid gifreffie---t~
~ "':'H-K'-I a...U~;:;,m+.+1 ;ni.;li!~ .

(~:;.:g-mngt~-.rJ;.,.W~~~dH ..H-Hnd',r 1(1 11l-!i'Tl....m-i-dten ;lf dl:.j~kf~~-'r'-{'1<'~
~-Gf-re h'"~-f!;{,J..iHK-4,t;lHdikke l'T~~l, og milldr: 5 m fra nabos~--l eller sonllnc'f·hH~~ ....
~.å.d~H--h~;l'nsn i}) g.... ...

P,---U-\'-~·nin~ ..m~-ille. ~e mrd Udl1\lttet-4~~... ", '·"""0 I ....b ... c,

"'-IH{4'l{'~--li-gm~n~' over 2,~-t€rræn til' clefl
J.ffij~\'(~~adc mC1dc~ (hort~ct fra g:p'h~:ll'1tcr) T~gcts "in ••cl med.
~'t-\'~H(\--l)jtln må lkk~~r&tif..{'~:..-li)'gningcr skal plaGr«-,S.4~~H- for hojck-
F*Hlkl.C-r--l-ta~l'1~.Jc....eulcl~~lk:..
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•
,

•
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8f- T;lgd:lCkRing skal \'a;f(' af RHu1-cgrå farve Cln~r af ~Il~he f",de dll'r S6~ tegl 8U~
gr;r.:stQlP'. nygRinge[ [Hed tage af strå eller endet lige så let alltiPfldeligt ff1!l~ftftl~

ikke opfere9. .
h.j YJrG bygning!i!iider s1,al fremtræde i {Hver GaRnet a~ jordfarve.nu (oH.er, [HId di

sicnna, ymbra, ellgckk-r~taliel1Skredt, dodt'Akop) eller fl'iidt, sort eJ)ei'~
Flævflte farvers blandiflg. Til- -Ø<-?Fe,- vffithtt-ffiltlH"H-eJ:~--ro-i-nJfe--brgnill b~dde er~
anclrG farver~.

i) Teh)fgnma~tG[ må ~tthkn.s-;-~-a.,nger må ikke (j"'Cf-S.tW~ højde af 6 Rl-.

j}- Grundene må ikke hcg~~'gfl-.+--f()rnl af le'le'!l4--k--g-fHl-f-J-r;r--*",~~f':'-
k em Alen dc---->r-a.~-d-k'i"-af.---.lw j5t---t-,#lL-fn--!ti'!jt--tH-fl-a-Jet--r-~ ~ ft-k-fHt--:Tft ~ge:r-i
moRicl d clb u-ti lk ny til ing ti l-4g--iH Elen f O[ ~-4H--k-a--twb y g g cl5{'fl-eg--fJ-fHffi€& ~-(i- ..d€H~
inJrsh-lttonde et ub€-hm~t-~+~~-44Q--in.z,~tttdetH'---l""JtÅ-ifH'rigt hil fore-
tages Spk.'t.k---he-rl-ant-Billf; mc-il de pil sH'ikt llatudlgt-!Of~.J.a:»H-H*~~-f'.-~L""
~n af den e\;si!.tcR-1+dr bevoksning i områd«-{g-t:aH,f.yF-;-l-)'-Hg) skal ~t{"dsc b ('J,l-ttf-t'6-.

Højst;Hll~~å k UR fa:ld{".s-imi~~~---Lr.a-h~i'Hg~.H- .

kj~å~Ji-ng-()f,-k.Hyt~f \H~cndør6 ildsteder f~~,

.J.f--AJ-pmrril1g af j('rnb:lAcvognc~-lig-m:nde samt hiler, der i det ~'J~~-Mg-
v;l.·,cntlig.t-f~l'nonbilcr~r forbudt på eJler ydcl1--!~~--tHry~ llllcltagtlse-af
~JdcIjg af og r."Ja.~g- Jianende. Il1d;cring i d~t.!f.k, af calHPiu.ø..u~~u ...... '".... '" r ... t>. ~ I "Y

eller l.1'dcn for grl.1IH!enr,..-k;m.....k.m ske med 6Ognrr~dl:t5 tilladcJ5~~---jM-r~~
HW-rettes to bilpa-r-ke-B~~~~1l garageplads i de.f-4iij~ beboeJseshus eJ1e-r
H-(~l€J-rorpkh--tt!--tmt~kUl.i~orrelse

mj--:H-atlsformcf6tatiollcr på indtil -2A-ml--grundarcal Og~--J--fH i hejden kali opstille-<;
under iagttag~~~~al1 h5t5at~-t"cgler om afstrtnd til nabosk~'-i+fH
hWyggchm udfoTln~.

'?J~g('rl? ind5kræ-»4e-m:l~siemIHdsl?f em--re«e-iH-tI-~~). v. i det/den til tH

kn'r lid ("ridende by('ningsrc~l_n'_l'ltJ'\ l!ningsvcdtæ--e:.H~~ k~w.H.ffi~D i det hele tagt"fo It.' ~ ~~ ~ .... ,-I \'

s-k-al--f{~pe-kt€re5 uanseC~næ\'l1tl~~~.

Denne dcklaration bt'ga'rcs tJngl:st på matr. nr.

linder forud~ætning :If Cl) erstJtning r<l kr. / (:, J,j '.3. der er fastsat efter et skøn.
0g unJt'r forudsætning af godkendelse af n3.turfrcdningsnxvnet for Bornholms aIl1tsråds-
kreJs og ovcrfrcdnin~mævnet, for h .....ilkr inst.ll1scr dckbrationcn skal foreLt'ggcs i h. t.
naturfredningslovcn, samt under forudsætning af godkendelse af Petkn-ker / Poulskcr
50gner.'lJ som bygningsmyndighcd, for hvem dcklarationen sbl forelægges i h. t. 1ands-

bY13gelovcn.

Forholdet til eventuelle panthaverc vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og ovcrfredningsnævncts bchandling af sagen.

Samtidig hermed s0gcr fredningsplanu.Jnlgct den på ejendommen tinglyste frcdningsp!an-
servitut aflyst. Kulturministeriets af1y~ning af dcnne er en forudsætlJing for na'n'ærelJdc
deklarations oprettehe og tinglysning.

P!it;derct tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrJds~red~ og frednings-
planudvalget for Bornhobm amt. for Sd "'iill 1l1lg-d-r-pttitltt--·5-ti-Hwmmer pjtJ!C1"C"ttC1l

t'nd",j JCf€--~·n-~I.h-\'CE'-'OO---v.a.'fe~~ matr. nr.

s

. ,
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e ~pan;c;lIGf hrraf, og l'edeF~ker! PoulskC'r sogneriid. for Sti 'lidt 8R~iir rtmlH G elld ...itlere

~denh'r/Po\ll~b"r soglleF.'ld. for så vidE aR~AF punkE (l, ~'IendvideFl:' deR til elJhVGF tid
\'ærelJdf' ejer ::lC lJil~Ofjc:mdnmn.l~.

P('dt'I'~It(,F I Poulsker, den I'Z ~-~. /961, ..

Som ejer af 1llJtr. lIr. 1 21 aD og 12 1.!..-t::; 2 o 4 •
. .~

4/~~ <~~(~J}~,(

/.

• TJ! \"ittcrlighcd om daterillt!:cns rigtighcd og t1ndcrskriftcns ægthcd:

Still mg :
(

Stilling:

. ', . " .
~'" ...-. ful... . ~ , ,Na\"n: Navn:

Adrcssc: Adressc: .' /. /

..
.;:-(. " .~/ :.:" "./~~ .~...~.. /

~il tri-;.,o.e::o a1' frednin,-:::-p1.2.DUd"/81[et. lor :Bornholm::> 2.mt

den 2j.decemue~ lS64.

~) U/-- ·'t/, ,,/vd.~t·
f- /'.,

'.: '.
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Ting bogsattest
(Genpart af eJendomsblad)

!,-

I I
I Hartkorn Areal Iatr. By eller ejerlav Sogn Bemærkningernr. Tdr. !Skp.\Fdk,1 Alb. h. I ml

I I

~ Poulsker sogn 7 2 3 li
121ø " " o o o o- Landbrugsejendom.

Lyst

~/6 1953.
I. EJendomsret:

Lyst•'

l.

1944
1962
1965
1966

2. 3/2
3. 21/8
4. 20/7
5. 22/3

I
W r. Lyst

l. 19/10 1921
e

et 2. 22/11 19411
3. 5/7 1951
4. 3/6 1953
5. 8/12 1958
6. 1/3 1961
7. 30/3 1965
8. 21/4 1964

Jens Hans Erik Jensen •

II. Brugsrettigheder, servitutter og andre byrder:

Proprietærskyld til Bornholms amtskommissions jordebogsaf-
giftsfond på 30.
Dokument om fredning af en høj på 30.
Fredningsplan.
Fredningsdeklaration. Lyst med frist til 1/12 1966.
Fredningskendelse. Lyst med frist til 1/12 1966.

III. Pantehæftelser

Pantebrev til Østifternes kreditforening, 4%,
l. pr., statutm.forpl.i forh.til 24.000 kr.,
konverteret 9/2 1944
Pantebrey, til samme, 4%, opr. pr. eft. h. l
Pantebrev til samme, 4%, opr. pr. eft. h. l
og 2
Pantebrev til Neksø sparekasse, varierende
rente, afdrag, opr. pr. eft. h. 1-3.
Pantebrev til samme, varierende rente, afdrag
opr. pr. eft. h. 1-4
Pantebrev til samme, varierende rente, afdrag
opr. pr. eft. h. 1-5
Pantebrev til samme, var~erende rente, afdrag
opr. pr. eft. h. 1-6
Ejerpantebrev, 7%, opr. pr. eft. h. 1-7

13. aprilOverensstemmelsen med tingbogens udvisende den
,"en stempel og gebyr
~l brug for frednings-
planudvalget. \

! f 10J
r 1M.

Til Itlmp.lmzrklr

16. april 1966.
ftC '

Kr. Øre

23.300 00
17.000 00
22.000 00
25.000 00
35.000 00

,15.000 00
15.000 0017.000 00

I
1966 attesteres
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Afgørelser - Reg. nr.: 03590.00

Dispensationer i perioden: 14-12-2000 - 27-10-2003



FREDNINGSNÆVNET Tlf. 5695 0145.' for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a- G. N0 35C1 3700 RønneRE I\,. ,D. O 0Fax. 5695 0245

Rose og Hans Christian Møller
Duegård
Dueoddevej 8
3730 Nexø

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPSI0178/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-19

Den 14/12-2000

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til udstykning af Dueodde Camping
af landbrugsejendommen Duegård, beliggende på matr.nr. 28-a og 121-ep m.fl. Poul-
sker. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 20. juli 1965 tinglyst fred-
ningsdeklaration, der for selve campingpladsområdet alene fastsætter:
"... ejendommen .... kan alene benyttes til campingplads, og kun såfremt der tilvejebringes sådanne forhold,
som måtte kræves af Det danske Lejrpladsudvalg, for at pladsen straks kan optages med to stjerner i
lejrpladsudvalgets fortegnelse over godkendte lejrpladser .... "

Ejendommen er endvidere omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967
om fredning af Strandrnarken ved Dueodde, der for den fredede skovdel af camping-
pladsen fastsætter:
"ændringer i den bestående tilstand må ikke finde sted ....

Det skal uanset foranstående ... være tilladt i forbindelse med salg af ... sommerhusarealer at udstykke til-
grænsende dele af arealet, der er beliggende syd for en linie, bestemt ved forbindelsen mellem eller for-
længelsen af den nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store."

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved tilladelse til den
ansøgte udstykning, idet udstykningen ikke indebærer en ændret anvendelse af det ud-
stykkede areal.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter ~turbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og
lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes
l1iljø- og Energiministeriet
,kov- og Naturstyrelsen

Bil \I.nr. SN 1996 - \.::t \ \ I <o -0002
\kt. nr. q
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.. før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre

Naturklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.



FREDNINGSNÆVNET

SCANl~ET
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Birte og Kim Svendsen
Strandvejen 11
Sandvig
3770 Allinge

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 12I-nd, Poulsker beliggende Sirenevej 3, Nexø at opføre en 49
m2 tilbygning, samt at flytte et 6 m2 udhus. Projektet er nærmere beskrevet
i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration, der er
tinglyst i 1963, og som blandt andet fastsætter:

Bygninger skal holdes mindst 20 m fra ejendommens østskel og mindst 5 m fra nabos-
kel...

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller brændte, røde eller sorte tegl eller græ-
størv ...

Grunden må ikke hegnes ... "

• Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 23. oktober 2003, hvorun-
der det kunne konstateres, at ejendommen er hegnet, samt at en overdæk-
ket terrasse, som ønskes bibeholdt er belagt med hvide/gennemsigtige tra-
pezplader.

Ansøgeren har efter besigtigelsen oplyst, at han ved en ændret indretning
af tilbygningen rykker denne mod vest, således at tilbygningen ikke over-
skrider de i deklarationen fastsatte byggelinier .

Fredningsnævnet skal herefter meddele, at projektets placering ikke forud-
sætter dispensation fra fredningsdeklarationen, sålænge projektet ikke
overskrider de i deklarationen fastsatte byggelinier .

Ianledning af det på besigtigelsen iagttagne, skal fredningsnævnet henstil-
le, at tagbeklædningen på den overdækkede terrasse bringes i overensstem-
melse med fredningen, samt at hegnet fjernes.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-

I~I\/6-0602..

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

HER10263/Sagsbeh. HER
J.m.06.11.01.01.2003-36.4
Deres j.nr.

27. oktober 2003



rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen .. Er klage indgivet, kan tilladelsen
ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra
andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.

Side 2/2

•

•






	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>
	Dispensationer i 2008



