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KORTBLAD NR. sø 1 20000

MATR. NR.

AREAL

e
EJER

.;1

~

e FREDET
o

FORMAL

91 bog 123 SOGN Pedersker
0,6 ha.

Private
•

Deklaration, lyst 10.9.1968
Fredningsnævnets kendelse af 18.6.1982. (138-03-59)
Be~ycgeloeope~lepiRg ag landskabsfredning.

INDHOLD En nærmere bestemt del af
ændringer i den bestående
På eR affiFæepC beoteæt del

ejendommen fredes, således
tilstand ikke må finde
af ejendoææeR tillades

at
sted.
opfaK

et He ekeRMua på l'l!eT'fflere
Se iøvrigt 138-03-22

ole PATALERET
a

Ejer a.l.90 ,
planudvalget

91
og

og 123b, fredningsnævnet,
Aakirkeby kommune.

frednings-

REG. NR.: 138-03-28



I henhold til

er

Deklaration, tinglyst lo/g
Nævnskendelse af / 19

Overfredningsnævnskendels af

Tillægskendelse af / 19

ophævet i sin helhed

~ delvis ophævet.

REG. NR. OLt'6 \7.000

REG.NR. 07500.000

, tinglyst / 19

/ 19 , tinglyst

, tinglyst / 19
/ 19

SE REG.NR. O/SOO~0.00 - fredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

15. Deklaration tinglyst den lo. september 1968 i sin helhed for
såvidt angår matr. nr. 90 ~ og 123 d, således at alene afsnit
l, første og tredje punktum opretholdes for såvidt angår den
fredede del af matr. nr. 91 a, der ligger udenfor lokalplan-
området.
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REG. NR. Lr~/j-:010.'. "-!% ~ /I~:~-~~~~~~~==:==~~~-
II e Akt: Skab B :Ny. SZ-O,

Anmelder: Matr. nr. 90-a m.fl. Pedersker
c, A. ARNOLOUS

l
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I,,l

sogn.
LANDSRETSSAGFØRER

RØNNE

2974
1 O SEP. 1963

D E K L A R A T ION

Undertegnede avlsbruger Aage Pedersen, som ejer af matr. nr.
90-a, 91 og 1?3-b Pedersker sogn, pålægger herved for mig og efter-
følgende ejere min fornævnte ejendom ae parceller heraf følgende
servitutter:
l. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er'vist med grøn

farve, fredes således, at ændringer i den bestående tilst2nd, be-
byggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse og lignende
- og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra eksisterende skovdrift,
ikke må finde sted. Det skal dog være tilladt at beplante matr.
nr. 123-b med de på stedet almindeligt forekommende vækster. Cam-
ping og teltslagning må ikke finde sted. Dog tillades camping og
teltslagning på matr. nr. 123 såfremt der efter spejderkorpsets
skøn i spidsbelastningsperioder ikke er tilstrækkelig plads på
spejderkorpsets tilgrænsende ejendom matr. nr. 123-d Pedersker.

2.a.På den del af ejendommexl, der på vedhæftede kort er vist med rød
fE'.rve,kan opføres eet weekendhus med ikke over 120 m2 og il{ke
under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over 30 m2 be-
bygget areal. -

b.Spildevand k~n, såfremt sundhedskommissionen meddeler midlertidig
tilladelse, afledes til siveanordninger. Som latrin anvendes ke-
miske tørklosetter, med mindre sundhedskommissionen meddeler mid-
lertidig tilladelse til w.c.-afløb

c.Bycninger skal holdes mindst lo m fra midten Rf den eller de til-
tll.l..\d~)lhlu V't.Jt:l, C)':'; lIl:l.wl:.:;t. ~l III :(':1.'/.1 llnbooLel, l'.S.V. ul1 lllilldre [Ii'-

stand ikke er tilladt ved bygn~ng8reglementets bestemmelser om
garager, sImre, udhuse og lignende

-- mindre bygninger.
Fredningsnævnet

for

Bygninger
24. OKT.19p 9
r_") •. , : .~ .. ~Yo~--m--jg ~/9Ir/7 ?/
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med tag af strå eller andet lige så let antændeligt materiale
skal dog holdes mindst lo m fra naboskel.

d. Bygninger må ikke opføres med mere elldl etage med udnyttet tag-
etage uden kvistvinduer og ligne~de og ikke gives en højde over
2,8 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade
mødes (bortset fr~ gavltrekanter). Tagets vinkel med det vandret-
te plan må ikke overstige 550.

e. Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde el-
sorte tegl, strå eller græstørv.

f. Ydre bygnlngssider ske.lfremtræde i farver dannet af jordfarver-
ne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt,
dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding .
TLI. døre, vinduesrammer og li[';nendemindre bygningsdele er også
andre farver tilladt.

g. Telefon-master må ikke ~ableres. Flagstænger må ikke overstige
højden 6 m.

h. Grunden må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på
stedet forekommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet
raftehegn kun ~~bringcs i umiddelbar tilknytning til og inden
for lo m fra bebYGgelsen oG sammen med denne indesl~ttende et
ubebygget areal på højst 100 m2• På grunden må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommen-
de vækster.
Al parkering af jernbaDevogne oG lignende S2~t biler, der i det
ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler, er forbudt på el-
ler uden 1'01'grunden, med undtagelse af almindelig af- og på-
læsning og lignende. P2rkering i det frie af campingvogne på el-
ler uden for grunden kan kun ske med sognerådets tilladelse.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse i
den til enhver tid gældende bygningsreg1ement/bygningsvedtægt og

.10vgivningen i det hele taget skal respekteres uanset forannævnte be-
stemmelser.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 90-a, 91 og 123-b
Pedersker sogn.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvi-
ses til ejendommens blad i tingbogen •

Påtaleret tilkommer den til enhver tid værende ejer af matr. nr.
90-a, 91 og 123-b, naturfreoninesnævnet for Bornholms l~mtsrtOLdIiJlcr(:Ju.nt

fre<lnin~Elple.nudvalc:etfor Bornholmo e.mt OiJ Pec10roker r::oenorl'dJ.
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Som ejer af

Pedersker, den .z C; - !I
()#ti t: (lp t'0W-Mz..-

matr. nr. 090-13., 91 ar;123-b

1968
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Til vitterlighed om daterings rigtighed olg unf,ers~riftens ægthed:
navn: ~.J~~ /f',# a-~t"d#?z-~navn: .!L(~t ·"0t.-v, t-(

~ . rL~~stilling: ~. :./4;fc4-:/~L-?,j~t'--N. stilling: /14~"'-'---'"

bopæl: r:o/b~~ bopæl: ;t.ch-v~

Indført i dagbogen for Neksø retskreds
den 1 ri ~rI)
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