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INDHOLD

o1_ PATALERET
\

REG. NR.:

KORTBLAD NR. 1: 20000

SOGN Pedersker

2,6 ha.

Privat

Deklaration, lyst 21.4.1966
Fredningsnævnets kendelse af 18.6.1982. (138-03-59)

~oby§golGoGFog~leFiRg 8~ rekreativ fredning.

Fredning af en nærmere bestemt del af ejendo~~en. - Ændrin-
ger m.v. i den bestående tilstand må ikke finde sted.:i:~~~e:i~~g!:~:e~:2iSs~~s~i~e~1~:;e

Ejer af 90a, 90c og 91 og pc. heraf, fredningsnævnet,
fredningsplanudvalget og Aakirkeby kommune.

138-03-22
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REG.NR.o4817.000

I henhold til REG.NR. 07500.000
er

Deklaration, tinglyst 2-\ /~

Nævnskendelse af 19/ , tinglyst / 19

Overfredningsnævnskendels af , tinglyst/ 19 / 19
Tillægskendelse af / 19 , tinglyst / 19

ophævet i sin helhed

® delvis ophævet.

SE REG..NR..07500,.000 - fredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

12. Deklaration tinglyst den 21. april 1966 i sin helhed for så-
vidt angår matr. nr. 90 f, g, h, i, ~, l, m, g og o og en
del af matr. nr. 90 a og ~, således at alene afsnit l op-
retholdes for såvidt angår den fredede del af matr. nr. 90 ~,
~; ~ og 91 a, der ligger udenfor lokalplanområdet.
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1 00

l ~
Gade O;] hus nr.;

948

h1tr. nr., ejerlav, sogn:
(i Kobenhavn kvarter)

eller (i de sonderjydske lands-
dele) bd, og bI. i tingbogen,

art. nr" ejerlav, sogn.

J<, .
>~~HI!inC'js"

.rrnulJr

.S

Anmelder:

. ('-l:;t~\j

DekL:.rc.tion.

. .' 9 O8,' o, (J_Y' O-,'!LJndertee;nede D.vlsbr. 1,age lJedel'sen, BOEl eJer ai matT. nr. , -
9/ , Pedersker sogn, p~l~gBer herved for mig og efterfølgen6e eje-
re min forn~vnte ejendom og p~rceller heraf-følgsnde servitutter:

1. Den del af ejendoæmen, der p~ vedh~ftcde kort er vist med grøn
~t ·'YJIO· r]'n0"er l' ..:J en ·ocst',,'J..'eY'ldet ils tand, -o. c , _ (::;>, li. -~~f&rve, fredes, G~leCes

hvortil medregnes sk~r~ kios~er,
~vervsm~ssig udnyttelse, bortset

lyethuse og liGnende, -
fr~ skovdrift p~ det p~

og er-
kortet

visLe plaaLGgearcal,
forb/des.
~)et sk2l vwre offentlig~eden' tilladt frit at f~rdes til fD~S
6.e på Lortet meci oTlln f:.r'/e vis Le 2, ~O m brede s i~ier. De-'s;:;l:aJ.

\;[81'etilladt o.t :ic1st:; kke aree.let til forening
eller nE3rliggende sommerhusgrunde. 2 tilfælde af udstyknine kan
dele af arealet ikke medregnes til det nedenfor ~nførte ~indste
nettoareal for parceller, jfr. dog det nedenfor anf~rte vedr~-
rend e grun6.en "e II •

Tlen del [I.f der pd vedh2f~ede med rød~~ort er vist

~Irj.nci~)pet i den y; [t kortet v~ tn:e v.dst-,1~:r,-LnP"8"Jc·n.• -_ ...._-------------.,.--_._----_ ..-_._.... _....-----:--=:._ .._--
overensAterr~else ~ed følgende beste~1e:ser:

Og iøvrigt i

[; J. (~lle

i:.e1Joelse(~-.:.ato:D~lOld)i ti.:isI'l.'.mmetl. ti] 30. aeptem~ar
weekends og

c. D2r ~å kv.Y!. .fr:- s-t::/~~}~eE) [.;T'v:!C1.e EleH Yiettostørelse rå
ro , C.8:::" E~!,c2,1 k-'""l111e ri.UJ)Jf.!l-2 :>". lr-· " -, , .,

... I (~./T 1"'\r _" '..- f.. '\" ~ t n :.....q "I! rr~t C~ .Sl (;e ~ .1 :nl 0=
t • ' 1\. I •• ' .)

'"l • r,""'." I. ,:1



bestemmelse gælder ikke for grunden mrk. "eli, der skal
udstykkes som vist på planen sammen med det·tilgrænsen-
de fredede areal.

d. Spildevand kan, såfremt SUn(1n.8cl.skor[l.L"'1isione~meddeler
midlertidig tilladelse, afledes til siveanordninger.
Som latrin c.nvendes 'kemis}~e tørl:losetter, rr:ed piincire

.
SiJ.Ylc'-

~etsko~misionen meddeler midlertidig tjlJ.26else til TI.C.
afløb.

•
e. Bygnin~er skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller

detilstødende -re j e, og mindst 5 m fra naboskel og/eller
sommerhusor.J.rådets begr~.msn:'ng, f.s.v. en mindre afstand
ikke er tilladt ved bygningsreglementets bestemmelser om
~arager, sl-:ure, ud:L:use o.lign. mindre bygninger. Bygninger O
med tag af strå eller a~det lige så let ~nt~ndeligt mate-
ri21e skal dog holc.es min~st 10 m fra naboskel.

f. Bygninger mAikke opføres med mere end 1 et2ge mec. udnyt-
tet taget~ge uden ~vistvinduer og lignenfe og ikke gives
en høj6.e over 2,8 m regnet fra terræn til den liYl.ie, hvor
y6ervæg og tagflad~ mødes (bortset fra gavltrekanter). Ta-
gets vinkel med det vandrette plc.n nå ikke ov.erstir-e S5°.
'~y~ningstegninf'; ae; placering af beb'y~gelse pa gruna.en 'mrk..

g. I'æbc.,·~q~Wi:lugsC1:P:~~PC\~_S.c(p~/:Iffi1§j~~P(:1',{.-fi-"te· eller af brændte'
røde eller sorte tegl, strå eller græstørv.

e h. Yure b~.-gningssider s}~2l f:-'er:ltr:::c.e i f[3ver dannet af jord-
farverne (okl:er, ter2.~a di sienna, umbre" engels}:rødt, i ta-
lienskrø~t, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de n~vn-
te farvers blanding. 'Til døre, vinduesrammer og lignende
mindre bygningsdele er også an~re farver tilladt.

e)

i. }'elefonmaster må ikke etableres. 1!'lagskonger må ikke over·-
stige højden 6 m.

k. Grundene må ikke t.egnes. 1@he~n i form c.f levenoe hegn af
cie på stedet fore~-::o;-:1lllen6.ev2Jkster eller [LI' hojst 1,60 m
højt umalet raftehegn kun anbringes i umiddelbar til1cuyt-
ning til og inden for 10 In fra beb~'ggelsen og sammen med

?
denne indeslutten(~e et u'uebygget areal på højst 100 m~.
På grundene må iøvrj.gt }::UEfOI'etages 2predt bepl2.ntning
med de pA stedet Enturligt forekoremen~e v8kster. . .
Existerende b~vRksping i v~stre Qg nordre grænsellllle for
Gxurden ~'lrk ' ft I Skal vedl ].D.'eholc..e.s•. .

1. /i:-.l phrKei!.Ll.g <::1. jerntanevogr'l.-G og l.l&.~nent1esamt lnler, der
i det ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler, er



forbudt på eller uc.en for grundene, med undtagelse e.f almin-
delig ~f- og ~fi~8sn~ng og lignende. }arkering i det f~ie af
campine:.:voL;nepå eller u(~en for grundene kf.:.nkun ske med sog-
nerfidets tilladelse. ~a lNer parcel sk~l indrettes to b11-
PQrkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboel-
seshus eller Udhus med forplads sf tilstrækkelig størrelse.

Yderligere indskrænkende bestemIJelser om retten til bebyggelse i
det/clen til erihver tid g2ldende bygningsrcglement/bygningsvedtægt
og lovgivningen i det hele taget sk~l respekteres uanset foran-
nævnte bestemmelser.

Denne deklaration begæres
Pedersker sogn.

a ctinglyst på matr. nr. 90 , 90 og 91 af

Med hensyn til panteh&Jftelser, sel"/itutter og 2.ndre b~,-rderhenvi-
SGS til eje~donmens bILd i tingbogen.

'iJai'tplerettl'l"om,mer den tl'l en'lve-....t-id v~'ren4e e-ier ·-fmr.:>trnr- ~ .r~ • .i _ -'- tL _ u J ,.. ,le:.. •

a cgo ,go og 91 og parceller af disse matr. nr.e, natur~rednings-
n~;vne"tfor Bornholms amtsrådskreds, fredni.ngsplanu(valget for
Bornholms amt og rede~sker sogneråd.

Pedersker, den /' / ,-
.') 1/'/1,/: .. ",. ., {.., ,tI.· .

I '/ I; /- .(~
/ ~/ {j

Som ejer af matr. nr. 90a, 90c og 91: ,.l

Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:
I til." / l' " I_
N .- ~ (" ~ "..' l,.. .. / '~~ L- ~ Lo I/''' ;-;avn: I ••••••• ;~.· ••• rIavn: •.. ~~""I-' 1:'.;. ..F/_4.~~,..

,,'" el, .C'tl'll' . I, / __', _, " '_ ".,1 / " I' - J
.J -] ng . . .. ~. ti ••• 1 •••••••••• ,;.. • •• St II l l n. C : ,~'. v... I ,I 1.. .. , .: ;"........-: .",. '. '.r, / ' -- p • . .
Bopæl: -/"'--~. ',1_," B l - Z ',,/f '-1- /... • .. •. o pæ : '. .. ; ~....,I.'. ; -;-./. ~ • • • • • • • • ..

//

Denne Deklaration er tiltrådt af Pedersker sogneråd i sogneråds-
mode den 14. ~cptember 1965. ,
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Godkendes.

l!'redninesplanudvalget for Born..hol r...s amtsrådsl::reds,

P.u.v.

1m/ført i dagiJog(m for Ndw'{} ret-?k.re,~

den 2 1 !\PR, 1956
Lvst.
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