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Er d . g l omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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Se også REG. NR.:



NEXØ KOMMUNE
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REPRODUCERET AF
FREDNINGSPLANUDVALGET FOR

BORNHOLMS AMT
meø tfUlldflIse (A. 3/69) af

Geodætttlc lnatltut

KORTBLAD NR. 5436 1 20000

MATR.NR.: 166 (og parceller heraf130GN Poul sker

AREAL
e,

EJER• FREDETe
o

FORMAL:

INDHOLD

0,7 ha.

Private •

Deklaration, l. 11.9.1962.

Bebyggelsesregulering.

Der udlægges veje over ejendommen og pålægges bygge-
linieservitut.
Udparcellering og bebyggelse af ejendommen skal finde
sted i overensstemmelse med kommunens bygningsregle-
ment.

, o
PATALERET Ejeren af 166 (og parceller heraf), Neksø kommune,

fredningsnævnet og fredningsplanudvalget.
REG. NR.: 138 - ()4. - 20
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Matr. Nr. 166 poulsker. Anmelder:
Landsretssag~ører Wichmann,

Nexø.

AUG. 1962

D e k l a r a t i o n.----------------------
Undertegnede Snedkermester G u n n a r K o ~ o e d, som

ejer a~ matr. nr. 166 a~ Poulsker sogn, paslægger herved ~or mig og
e~ter~ølgende ejer a~ min ~ornævnte ejendom ~ølgende servitutter:

.l. Der udlægges veje m.v. over ejendommen og paalægges byggelinie-
servitut, saaledes som vist pas vedhæ~tede deklarstionskort.

2. Udparcellering og bebyggelse a.~ ejendommen skal T"inde sted i over-
ensstemmelse med det for Poulsker kommune gældende bygningsregle-
ment, der svarer til boligministeriets normal bygningsreglement §

72 - § 81 om sorræerhusbebyggels~ med ~ølgende supplerende og/eller
skærpende bestemmelser:
§ 72, l. Der mas kun opT"øres sommerhuse paa ejendommen •.
§ 73. Der maa kun ~rastykkes parceller med mindst 1200 m2 netto-

2areal og ikke over 3000 m nettoareal, som skal kunne rumme
et kvadrat med sidelinie 20 m. Grundene skal T"orsYnes med
ledninger ~or drikkevand.

§ 78, l. Bygninger skal placeres neden T"orhøjdepunkter i terrænet
pas de enkelte parceller.



•

§ 78, 2. Ydre bygningssider samt tage og sokler skal med hensyn
til materiale op!ylde de krav, som maatte blive stillet a~
blgningskommissionen og med hensyn til ~arver ~remtræde med
gule eller røde, brændte sten eller i ~arver dannet a~ jord-
~arverne ( okker, terra,dissienna, umbra, engelskrødt, ital-
lienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort, eller ved de nævnte
~arvers blanding. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignen-
de mindre bygningsdele er ogsaa andre farver tilladt.

§ 79. Grundene maa ikke hegnes. Læhegn i ~orm a~ levende he~ 8~ ')

de paa stedet naturligt ~orekommende vækster eller a~ højst
1.8 m højt umalet ra!tehegn kan anbringes i umiddelbar tilknyt~
ning til og inden ~or 10 m ~ra bebyggelsen og sammen med den-
ne indesluttende et ubebygget areal paa højst 100 m2• Paa
grundene maa iøvrigt kun ~oretages spredt.beplantning med de
paa stedet naturligt ~ore-kommende vækster, idet stedets natur
- lynggroet klitareal med tynd skovbevoksning a~ ~yr - til~
sigtes bevaret bedst muligt. Tele~onmaster maa ikke etableres.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til be- )
byggeIse i det/den til enhver tid gældende bygningsreglement /byg-
ningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget skal respekteres uan-

e
•e

set ~oran nævnte be8temmelse~.
Denne deklaration begæres tinglyst paa matr. nr. 166 Poulsker

sogn.
Med hensyn til pantehæ~telser, servitutter og andre byrder

henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Paataleretten tilkommer den til enhver tid værende ejer a~

matr. nr. 166 og parceller hera~, Poulsker sogneraad samt natur~red-
ningsnævnet ~or Bornholms amtsraadskreds og ~redning&planudvalget
~or Bornholms amt.

p o u 1 s k e r,



den .-,~ ~AU6. 1962
Som ejer a~ matr. nr. 166:

Til Vitterlighed om Underskriftene Ægthed, Dateringens
Rigtighed ~ under~k..,riverens Myndighe~):/ .

/~/(j;:;tlU/.~d,td'l "Iiu:c-d--',-'a~''''-f,//;'?7
i

Indført i dagbogen for Neksø retskrea.s
den 11 SE P. 1962
Lyst. Akt: Skab o> no. S'; '?

I) \...
~~~VV4

S. Hassing ,§ I~ Kr. 10-
§ ..
§ 14'" y--

fil 14//" ~-

;( lalt Kr. /7-
e-
e



It·..
Opmållngsdistriltt

Mærk! Ifølge lov nr.290 af 31. marts 1949 § 28, 4. stk., er den, som flytter, borttager, beskadiger el-= ler ødelægger et kendeligt skelmærke, pligtig at afholde udgifterne ved dettes genanbringelse.
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De med rød Skravering viste Arealer af Matr. Nr.
166 og 168 paalæeges Oversigtsservitut.

Deklarationskort vedrørende
Matr. Nr. 166 og 168
Povl sker Soen.
Sønder Herred.
Bornholms Amt.
1:2000.

19~2 af

c7/~.~~.
t'andinspektør.
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