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MATR. NR.:

AREAL
ej

EJER'Ie FREDET
o

FORMAL:

,

INDHOLD

o

PATALERET

REG. NR.:

KORTBLAD NR. 1 20000

121Æ9. og 121~ SOGN Poulsker

Private.

Deklaration, l. 19.10.1968.

Fredning af en del af ejendommen, således at ændrin-
ger i den bestående naturtilstand ikke må finde sted.

Resten af ejendommen kan bebygges ved overholdelse
af visse bestemmelser vedrørende bygningernes udseen-
de og anvendelse.

Fredningsnævnet og fredningsplanudvalget samt til
dels Neksø kommune og ejerne af naboejendommene.

138 - 04 - 33
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kr. øre Akt: Skab nr.
(udfyld ... f dommerkontoretlMtr. nr., ejerlav, sogn: 1<1 5- 121 .it;mpel:

(I København kvarter) . -
eJler (I de sønderjydske lands- 121 !!l og 121 Uf
de/e)bd.ogbl.ltlngbogen, J. øulskere
art. nr., ejerlav, sogn.

Anmelder:
Gade og hus nr.:

j)eklarat 10D.

Undertegnede ejer ~ ma~r.nr. 121 aq, 121 ma, 121 ab og 121 2&- ;oul-
sker sogn, pål~er heryed for mig og et~erl.lgend'-ejer. min f07-
navnte ejendom følgende servitutter:
1. Den del at gl"wulene .A og :B, der på vedhæftede kort er ...i." •••gren farve, fred... a41edeø at ændringer 1 den D.a~å.n4e nai.r-

tilatanø. bebyggelse, hvortil a.dreg~.8 skure, kioskeF og lie_en-
de a.t lleplng og erhvervsmæssig udsy"t'telse ikke al fiDGe eted •
.<realet bestAr af plan:'age.

2. luen del af gnmdene A og 35, der på v&dbaftede kort er viet ••drød tarve kan beby&gea ved overholdel.8 af føl,ende bestemmelser.
a) ~å grun4en A må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over

120 22 og ikke under " 11:2be~y"et areal, samt et u,hua ud
ikke over }O 112bebygget areal. Udhas må ikke opføres før lte-
ooelstuJhygning.
~å grun4en » må iet eksisterende hus udTidea, 8~le«eø &~ 4et
bebyggede areal ikke over.tiger 120 a2 og et UOhli. JMcl 1kkeover 30 m2 bebygget areal må op~øre8. ~ttertølgenøe b.a~..-
melser sælder tillige for &Tentuelle bygningsudvidelser.

b) liebyggelse m4 aleu. anvendee til be»o.elae (natop}1Qld) 1 tids-
rummet 1. april til '0. a.p•••ber OB uden for dette t~«.~
til kortvarige ~.r1eophol4 og lignende.

c) tælle. T&ldværk og afl•••;fo.raaa'tal'talnger ska1 oprette .." nit'
de plgæ.l~&l'J:demyndigheder stiller kraT herom (bl.a. 1 h. t.
tlundhedsloYs1vningen og landsb11gelovena ~ lB), og lod •• jerne
er forpligtet til forholdsmæse1gt at deltage i udgif~ern. til
sldanne f.l1earoranataltninger.

d) Blgn1nger skal holde •• ind.~ 10 m fra midten af dea eller de
t11atøuende vGje, hvor større bygg$11nieafmtan~ ikke er be-
st••t, og mindet 5 m tra naboskel eller .$mmerhu8o.rådeta be-
gl'.IH.ning.

e) BI'P1:nger må 1Jr.lte opreres med IlUt" eAd 1 etage med udBl'ttet
ta,getage uden k1'1etTinduer og lignen.de og ikke ~1ve8 $. bjde
over 2,80 m, reg.et fra ~errsn til den linie hvor Tde~&
08 tagfiade •• d•• (bort •• t fra gQ.Tlt"k&l1teE~. !lagets ...inkelmed det vandrettti plaa .A ikke overstige 55 ..Bygniqer akal
placeres neden tor højdepunkter i t~rrænet på 4. enkelte par-celler.

f) Tagd~ing skal være af .erkegrå farve el~er af br~t. 1'.«.
eller sorte t!i1 e~l!r grastørv. Bygninger med tage af strå
eller andet 11ge så ~et antændeligt materiele kan ikke optør •••

g) Ydre bygnings.ider skal tremt1'1l4e 1 tarver 4anJlet af 3o.l"dfa.r-
vam. (okker. te:l"ra di s1enna, lUlbra. enge-lsrø«t, 1tal1ene,k-
rødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved .& ~VRt. tarTe~.
blaIHU.ng. fil døre. vinduesrammer og lignende mindre bygn1Jl88-
dele er også andre tarver tilladt •

Jensen & K;eldskov AIS. København



h) !,eletoll1laater al ikke etablerea. Flags'tmnger mi ikk. overstige
.. høj •• af , II.

1) Gl'Wldeneml ikke hegnes .. lshegn 1 form af le •• nde hegn a.t «.
pi. .tecle~ foreko1ltli'1endevækster eller at hejs;; 1.80 • bøjt U1Jla-
let raftehegn kan anbringes 1 .-1ddelbar tilkaltniag tl1 OB in-
den for 10 m ~ra oehyggelaen og SUIleJl med demte ladeslutten".
et ubebygget areal på højet 100 112• .t'å grundene ., 1øvrlgt kun
foretages apr •• t 'bepl.antntBg med de på stedet Jls:turllct fore-
komaende vækater. Karakteren af uen eksistereate ofIVokaaing i
o1ll%1l4et(gru, t.;r. lyng) skal stedse bevarea. lIøjBtaJDUuie tre-
er mil kun fæl" •• iden tor 10 li trø. beboels •• 1)ysnitlgea.

j) Biltending og be~tt.l •• af udendørs ild$teder forbyde ••
k) Al parkering at jenbanevogne og lign$nde Satlt biler t der i det

y4re a4øk111er sig Vluuultl14t fra penoRb11er. er for))\ult på
eller uden fer sru.G.ae~ ae4 und'agelse at alain~elig at- og
pålæani .. og lign.eade. rark4tring 1 «et trte af campinavogne pi
eller uden for grundene kan kun ak. med eogneråie~s tl11a4el~
ae. FA hver pareel skal lndret~e8 to bl1park.rtngepla4ser el-
ler ea garag_plads 1 iet tilladte "beoe.ls••hus eller tltUtue me.
forplada at t118tr~kk.lil størrelse.

l) fransioraerstationer p~ indtil 20 .2 grundareal og indti1 3 •
1 højde. ken opstilles under iagttagelse af de foran taet83t~.
regler om aføtaau til nabo skel og vej 0& OB hebyggelsens u4-
f'ønrm.ing.

3. n.r på~.a fri ove~ai,~ ved det på ve4bæfteåe kort viste ~.j-
hjørne efter af.~eæ,dena 15·x 15 m målt la.ga tremtidige vejsider,
jtr. m1ni.~.riet for offentlige arbej«era vejregIer, sllede. at
fer h••rkea .arigt eiLer a1dlert141ct anbringes a.n~tand. eller
for.fin.es bevokønina at større hø1der end 0,15 • over en 11ade'MIl" \le ti.ls".4ud._ yejbaae1"ø n1•• aa.

If.rligere 1ndskrænkende beste ... leer oa retten til beb7BBelse ••v.
i ciet/lIsA til enhTer ti« plåe1l4. bygniqsregl.eBt/b7PlqsV$dtægt
og lovC1vningen i det hele taget skal respektere. uanset ~oraanmvnte
bestemmelser. .'
1>_e deklaration beg~res tinglyst på •• :tr.nr. 121Dl 121H, 121 !!!2
og 121 Bt ~oulsker sogn.
~.taleret tilko .. er fredningsnævnet tor Bornholms amtarldskreda og
fredøingøpla$.åvalget ~or Bornholms amt. '01' al vidt ansår p~nkt 2
u ....14ere l'Guleker sogneråd. Pol" så. Ti.dt ang!r punlti; 2 d} endVidere
dem til enAver ~1d yærende ejer af naboeJendømmen. '
•• , hen8yn til pantehreftelser. serv1tutt3r og aadre byr~.rhenvi~es
1.11 ejendommene 'blade 1 tingbogen.
Poul.k.er, deri .1.9••).~~i...\9.6.8••••••••

Som ejer af matr.nr. 121mq, 121mz, 121·b og 1~lPg, roulsker sogn;
Kirsten Olsen (si!2'n.).......••...•... \.~ .

Til vitterlighed om dateringene rict1ghed og underskrifteA$ ægthed:
v Karl Karlsen (si!2'n.l• avns ••••••••••••••••• ~•• J •• v Finn Karlsen (si!2'n.l~avn; •••••••••••••••••~••,•••

i . SnedkerStill ug •••••••••••••••••••• +11"11 Lærer~~ ~ ng: .
Nørremark, NexøA4re$ •• : •••••••••••••••••••• A4r$S8e;K}~~~~~~~~~~;~~.~~~;.241
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Indført i dagbogen for ~eksø retskreds
den ~5. sep.196b.
Afvist fra dagbogen på grund af mang-
lende adkomst'.

Ole Mi~~ns (sign.)

Indført i dagbogen for Neksø retskreds
den l~. okt.l~b~.

Ole Mitens (sign.)

dommeren i Neksø
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