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Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:
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REPRODUCERET AF
FREDNINGSPLANUDVALGET FOR

BORNHOLMS AMT
lII8d tillaaalse (A. 3/69) af

Goiodælisk institut

I

KORTBLAD NR. 5436 1 20000

MATR. NR.: 121in
SOGN Poul sker

e AREAL 0,5 ha.

It EJER Privat.

e FREDET Deklaration, l. 26.7.1966.

o Bebyggelsesregulering.FORMAL

IN '" H f"I I f"'\II U VLU Bestemmelser vedrørende udstykning og sommerhus-
bebyggelse m.v.

o
PATALERET Fredningsnævnet og fredningsplanudvalget.

REG. NR.: 138 - 04 - 67
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._ ~~~~~.T ••••P.. ~.N.X.

l _ ...:............ '............... ~ .' ,"~r.nr. 121 4ft lOUltker
'- - .. .c.:=. . D e k 1 a r a t i l) n.

1 -
~ t912
'(S JUU - Undel'skrevne fhv. gårde .,·er A. v .Møller, Aldersr0, Pouleker,

som e,Jer af ec)end,)mmenmatr. nr. 121 in, Pvulsker, fvrpligter her-
ved mig og efterfølgende ejere af e<end~mmen , der samtidig ~ermed
begæ~es udstykket i 2 parceller til at overhJlde nedennævnte Be-
stemmelser:

4t a) På grundene m~ kun ~piøres bebyggelse, de~ alene anvendes til
beboelse (nnt"phJld) i tidsrummet l.april til 3u.september vg

~) uaen for dette tidsrum til kurtvarige ferieophuld, weekends ug
, l'ignende ..

b) På hver særskilt matrikuleret brund må kun opføres en enkelt be-
2' 2boelse med ikke vver 120 m og ikke under 35 m bebygget areal,

samt eet udhus med ikke vyeT 3' I m2 bebYGget areal. Udhus må, ik-
ke CJpføres før beb .Ieloesbygning.

c) E~endommenmn udstykkes i to parceller med ne~tostørrelse på
o ~*

mindst 25 'v nL, dcy skal kunne rU1ll11leet kvadrat med sidelinie

, .

e•

35,50 ID, ,-,'ghvoraf den ene parcel først må bebygges, når grun-
dene er fJrs~met med ledninGer f ,r vandv~rksvand og / eller
spildevand.

d) Tilslutning til eV.entuelt fælles vandværk 'Jg a!Jr0bsforan.s~~1 t-
ninger skal 'Jprettes, når de påeældene myndigheder stiller krav
her~m (bl.a. i henhuld til sundhedsluvgi~lingen og landsby~
lc;vens § 18.), 0['; l due.,orne er f~rplibtet til f'.JrhvldsmæsB~~t~.
at del-cage 1 udgifterne til s;',danne fwllesforanstal tnineer.

e'.) Bygnineer skal holdes mindst 5,) m fra midten af DueoddeveJen
--,og .,~) m fra midten af skråvejen mellem matr. nr. 121 in ?ts 12l.J:R~

sammesteds, samt mindst 5 m fra naboskel.
........." ~-

" t)· Bygningerne må ikke opføres med mere end l etabe med udnyttei"
taBetage uden kvistvinduer ,)g lie;nende ug ikke gives en højde
over 2,80 m regnet ,fra terræn til den linie,h"'r_lr ydervæg l.ogtag-
flade møc1es(b'Jrtset fra gavlkanter ). Tagets vinkel med det van-
rette plan må ikke )verstige 55v

• Bygninger skal placeres neden
fDr højdepunkter i terrænet på de enkelte parceller.

g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller brændte røde eller
sorte tegl eller græstørv. BYLl1in,"';erI:led ta{;e af str~ller andet
lige så let antændeiigt ~ateriale kan ikke opføres.



,

"., .~

h) Ydye bygnlngssirl er Gkc.l f"_~8ffit~'[30c i L,Tver d:lIu'1et af J' rdtar-
>

verne (okker, .1ce:Y'l'3, oi .Jiem:a, umbr<.J., e.nC81G~,-r'2Hlt, italiensk-
.- " ~ l . -

rødt, dodenklJp) 811ei.' Ilvilit, s rt elI er vel.., de m~vnte 1'arvers

blandinp. Ti 1 d" ~e, v IndueGraJTlll1e:r c'.; mindre bycningsdele er 'JJså
andre fay'ver l,illadt.

i) Telef Jnillaster må iIrke e cRblel'es. 1:'1laj:(stæn~:;erma ikke
, ''1 P

1 l..• l
Jverst -

ge en hø 'de af G m.
<~,.Grundene J.J.D. ikke hecnes. Læhe;~ll i L,rm af levende hebn af de
$

pil. stedet f')2..~ekLUne:1~evC'Clwte::r:81.1e;c c.l' hø ".at l,~, PI h0, t uma-
y let raftehe';rJ I':Gl: <:1n11'in:-:,eol illlll.u0.elbal' tiJJrnytn:;':r< tIl inden

f'Jr IC' n fra beb~I~,.,~elsen ~,~' sammen I:leU .dcnl"e inues.-:'ut ~el1de et
ubebygget areal p& hø., st ll) f11

2• Pci Grund ene :::l,'i i~,v.1...iCt Kun fo 1'e-
tages spredt beplalltllinl~ },l'ed ue p:-I. stedet natu:':'li(t l,)rek )Inmende

vækster, Karakteren a.1:'den et::..;isterencie tev ::~nin,(' i l,...,råG.et
(gran" fyr, lynu') ';.Kal steCJse bev,l.:re;,;. H0,c'ta;.J'lecie L'8er .11l{, kun

fle1<1es .inden f,r l~ m .fra. be1). e:8e:::.b~<ll,nill~ell.
Areale';:; Llden i, l' J, C;)' :.: 1'...."" ;JlitltE:'ll ef nEmL~ldsviu Due-

uddeve en ':; r;krAve ell '1~..:a__ ,teCl.Je beval'es o,.m tllc.Lltac[e, ,g I;j[ le-

des at ue i lWrlfl Id til .L :L'c.nsc~~e:nClel,;il1r.:dt8 bebjb~el~eL' sløres
f lI' indblik fra Due,)Jdeve ell 'L; skrdve ~en.

k) Bd.l t["Jno.in,-' ;..:ben,: -~i e1.)c af uci enG.cJr..; il-.i l' '1'1yaes.
l) . Al parkerin{~ af ernbr',nev ,~~l1e~bo lit;nellue samt bile:r, der i det

ydre ,adskille::.' :::d>,' vcssentli:;t frI:.' fers .J~:i",iler, er J .Jrbud t på el-
ler uden fur grundene ~ llled uJ:ldta:~else af almindelig af- ug pa-

ro", ., '

'~æSnih~J~ ligtie!lde. Parkerip~ i det frie af campinevogne på e1-
'\~ .... ' .) '. .
. ler U'de,n f.)r· grunde,ne kan ,lnJ:l1 ske mec. s JgneraJets ,ti,l-ladelse.

~..fhve1.~''på~cel c',æl i1'"!rl:L'ettes c bi19(-',r.Ke~iJ'J.t:~..plad1jer eller een
, , ' , r ' ,

garagepl~~s i cl,et tilla<l'li-e 'l'e:) el,'JC;:';:'u....., eJle_' 1.~Cl:J.UiJ Jlled .LU-L',ploos

af, 'til~trældrel,i(,' '~L:"Y""C'] ;Jt:.

~,rc1'erlil'ere ind....,lc.L';-nl.:eno.G1)e;:.~e!.11....81:Je,L'%1 J.:ette.Ll til lJeov~-"-- ~~.
g.eise IJ. v" ,i cl.et/aeH '~i~, C;l'''lvc:r 'G}d. L~mlJ.en:...e b~'(~l1i!\.::....I.'e.€leIIle.J:l.'Ler/by.:;-

ningsved tC3gL;uL: l) v(~ivllincel1 i det ~lele taGet ol.:al. re8pe~-.:teres uanoet
• l. .

t .:rW.lUvnte b~'gtemmel s el.'•
,)' J På1il ..2-\t skal" ti1kJmme na turfredningcn&.."V!lt!t f ,)1' Borl'lilp+ma

~~å~~kr~~~-;'~~!~~dni~g~,P1~u~yalee~' 1\.r Bu:-nhclmB amt •

•~ ": ::," .(J', .. .r.. \~', J? _,ulsk~r, q.e'Il:/'I- ,. .,epte.u1~e:t' 19'65
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/
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N.~vak.nrl. d.k:~~t1oD
,< /'" "F~I.""'bIq'gneråd •

.J:.L (J~:=..~:__.
J. Klindt-J.n.en.
JlJygnaHgeinøpek.tør.

L

den 18.'l.66

, Indført i dagbogen for Neksø ret5kreas
den 26 JULI 1965
Lvst.
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