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REG. NR

KORTBLAD NR. 5435 /\B l 2. TIL sø 1 20000

SOGN Pedersker

1,2 ha.

Private

Deklaration, lyst 5.5.1972.
Fredningsnævnets kendelse af 18.6.1982. (138-03-59)

~ebygge1806rog~loriftg 8~ æstetisk fredning.

En nærmere bestemt del af
ændringer i den bestående
dog tillades genopbygning
brugs bygninger.
Forbud mod campering, teltslagning
som oplagsplads.
Eft B~Ffflerebee~effl~~el af

ejendommen fredes, således at
tilstand ikke må finde sted -
og udbygning af bestående land-

anvendelse afog arealet

bebygget efter ftæræere ejeB~Offl:IfleBtillades 1:ldstyluEet
T.rillråp,·

fredningsnævnet, fredningsplanudvalget, til dels
Aakirkeby kommune og ejeren af naboejendommen.

138-03-52



REG.NR.O&&?A. 000

I henhold til REG.NR.07500.000
er

\. /l5) Deklaration, tinglyst ~/S 197L
Nævnskendelse af / 19 , tinglyst / 19

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

ophævet i sin helhed

QQ delvis ophævet .

SE .REG..Nl07500, Ø_Qo - fredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

24. Deklaration tinglyst den 5. maj 1972 i sin helhed for såvidt
angår matr. nr. 145 d og~, og for en del af matr. nr. 145 b,
således at alene afsnit l og 2 m opretholdes for såvidt angår
den fredede del af matr. nr. 145 b, der ligger udenfor lokal-
planområdet.
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Stempel: 25 kr'RrG~~R.
LANDINSPEKTØR
AUGUST OLESEN

JERNBANEVEJ 1 • TLF,(03) 9518 78
3700 RØNNE

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1/1 ~ , ' ,

(i København kvarter) reclerSKel.·.
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn. LANDINSPEKTØR
A~GUST OLESEN

JE~rAm~ 1 • TLF.(03) 951878
3700 RØNNE

Gade og hus nr.:

.l:.i'ter Dl·tale ...tlf..dfI'f::;dninbs'p.18..rludval~et for' .i..Jolnholllis a:llt V (.l. 1 'bber
und€rt.collede eJ ETe hf rila tr.n!' • l4~ b, l'{,:;derskeI' sogn, lu::rved for os
og f::;ftl:..~i.;)lserldb ejE:re vores fUI'Il.:vnte ejE::rw.om fol;ellliE; ~e.r'Vituttex::
l. Den d81 hl ejendonilllen, der p~ vedh~ftede kort er vist med lys grøn

iClrve, pål ;]~;bes bLs·teHl.lllOlse 041, at der iKke må Gke b.md.:.ril.l.;el' i
den uest:\eHde tilst&na, 06 at a.er iKke må find,e byg6~ri btea. UQ

over ,...>d1v p lJy ...,rlil10 of:!,ud bYbning elld til andet lJebo\:";lsesrni:D~sib t
1'...I1·,.J 1. i' i).~~ 1:'1](51.0 jClCur'~,~sl:;Yljlin ..~cr e.l.'ter t':,::)lin_~12r ~O()fCt:l.l.ljt
uf 1rcd~in0svldnudv~1~tt •
.r.!'t:" .1l'1, ,t-bt 'or llOV€QBClbl:.liGt u1' 1[~n6.ur·Lq:,;::.,aI'(;8.1.

CalUp".l i1l,_" c.el ts1n6nin;,:; ob anvenciel~e af ar(;alet BOl!1uplabsplads
mb, i411.::& :tilld.e sted.

~. lierl ilel ,,1 C2J el.l<i.uIillu.en,d.el' p 1. vedu:.;f'tede K()l't cl' vist llied riJd fa.e-
ve l.i.11ao.(.>:.,llu~ cYKKet I.il sOllluH;.l:'tlusbebyg;elBe •

.b'or ud...., ty,{nirl,:., 0[; oe lJY~Gelse lI1.v. t?' ,.;ldcI: i'lUl~(:.ncle bes t (;illIHelser :

u) ;,~ ,_l'~,lll~"lH; 'll'~oi'~u.n J1.11' )1'1,:,6 UC()Y~.,bell:ie, (1(:1 a1f:ne cl !lVtrJ.Ci.U:; til
lJeueJeL,e (n,.,t·.JiJuol~) i tiQ~ri.t.u.illel, l. a}Jl'il "(;il ")0. Sc.ptei.luer
0,..) lAQ(;nlor- dE::lJ'te tidGI'WL., til lCOl'tV:.iI'icie iEI'ie0pllold, wcekeHds
o t_ l i __,rwlHi (.•

b) 1)8. (lVel' l: 'JI'okil t ma trikuleI'e~ grund må kun op1'ør~s Em enkel t
betJoelce 1l1eå L\.ke over' 120 ID ol.> ikke under 35 m bebygget
b.n ..c-~l, St'J.J.t &t ud..:us med ikke over 30 rut:! bebygget areal. Udnus
lliå ikKe opf0T0s før beboelsesbYGnin~.

c) Der lilå"kun fraBtyr~kes grunde med netto:.3t0:crelse på minå.st
~~uo ID'::, dej. skal kUllne rwnme et kvadret med sidelinie 30 m.

d) Gr'Uuctene sKal for~ynes rr,ed vandv_llrksvand fra godKendt f::;lles-
v<':'lldV"olk.

'y, ninge:r ek:Jl tloldes mindst 10 iJl 1'1'8. mia ten af' a.en oller de
\'il:..:,L.ju.t.~...v c 'd..j e, .,vur stør're bygo.,elinie;.:;,!'s t8.nd ikke er uesternt,
ug Iainust 5 ni fz'a rw,Doskel el1E.:r' SOillIlltl'_ ...usolllr<'ldets becir .:nsnin6.

o~~nin~eT lli~ ikke opføres med mere end l etage med udnyttet
ta~etagb uden kvi~tvinuuer ob li~nenQe u~ ikke 6ives en højde
OVE:l' t:!. BO lil, rt:;i-.,'llGl. fra tel'!' ,n til d tm linie, Lvor yderwJg oG
L<:l.ui1&uE:. 1l1.ddeb (' !JUl' t~et i'l'a gavl tI'6lcan. ter). '.re66 {j~ vinke t, illed
det vcmcir'ette plan lila iJ\..ke oveI'l;:;t.i~e ~5°. jjygninoer skal pla-
ceres n~aE:H for højdepunkter i terr ~nE:t p~. dE: enkel te parcel-
ler.

g) rI'a6d;~knin6 skal v l,re af lliørke6r~l farve Eller af LJr,:endte røde
eller GiJl·te 1;e(;l eller ~r ),5 tør v. .Jygnin<.ser lTled tage a1 strå
e11('1' ctrluEJt li8e s:' let alJt 'Jn0.e1i~~t wateriale kan ikke opføres.

ll) Yd r (. llY6nin~,GsideI' bkal f::cewtr' }.;d.e i farvc;r dannet af j ordfar-
VL.r'ne \OAKer, teJ.I'a o.i ~it;ll.llC:l., wiil,ra, 1:..L16e1""lCriOdii,italiensk-
roJd L, QOU.8,(llUp) eller llvid t, ~Ol·t ~:ller ved ue nævnte farvers
blc.tLdinL,. 11i1 UI!JI'e , Vil'lCl.UE;Sr8.lJ1l1lc:c00 libnende .mindre uygninb~-
uel€ (;,,1' UbSd. ulldI'G farv bI' tillad. t.

Jensen & Kjeld.kov A/S, København



i det den til enr~ver tid "';il1dende b 'o'nin' sre~J'lement b "nin 'sved te:.;'t
0t; lavc:,ivnin'.:;en i det 'lele ta.,,<et skal I'espekteres uanset 1'orann~vnte
bestel1lIllelser.
Denne deklaration begr,,; re s tint;lyst på matr.nr. 145b, l)edersker sagn.
fued hensyn til panteh~ftelser~ servitutter ug anure byrder uenvises
til ejtnuomm~ns bl&d i tinguoben.
Påtaleret tilkommer frednin<;!;snævnet for bornholms amts fredningskreds
og fredninc!:splalluå.val~et for ,tlornholms a.wt. :&'0:(' så vid t angir pkt. 2
tilkommer p/i taleret ten endvidere Aakirke ~,y1co:iuuunalbestyrelse • .f!lorså
vidt iUl.f:.irpkt. 2 e, endvidere den liil en_lver tid v~;::reildeejer af 11a-
boej endOHl..11en.
Pedersker, den •• 2.~.l~70 ••••••••

•

i) TelefoIWlåster ma ikke etableres. Flagst~nger må ikke oversti-
ge en højde af 6 m.

J) P~ den vestli~e o~ nordlicle del af omrJdet skal der, shledes
SOlli vist p~ Kortet, eta~leres en henholdsvis 5 m Og 15 w bred
slørende l)eplantning ::1.1' de på stedet na'turli5t t'orekOl!l,IEmdev"'~k-
ster. 8åfrelllt oversigtsarealer forlanges udlaGt af vejl1lyndit:lle-
del'ne, s.a:al beplantnillosU ul t~t etauleres umicidelLJart 1mb (Jver-
:-oi6tslinierne. .L'.l grundene .lJ.u..i iø\' rigt kun fol. etuc;eB lJeplan tnin~
libeledes lued de pu. sliedet 113.turlibt f0reKollJ.ulendev:~.k;;:)ter.

le) lY.il t'BrJ.dingog oeny t talse af udendørs ilJstedel' forbydes.
l) Al parkering af vogne af ecllver art og biler, der i det ydre

adskiller eig væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller
uden for grundene, med und ta~else af almindelig af- ug påLosning
og lignende •. f'arkerin€ i det frie af campingvogne på eller uden
for grundene ~an kun ske ffied kOIIll1lunaluestyrelsens tilladelse.
På Hver parcel bkal indrettes to Jilpal'keringspladser eller en
gara~eplads i det tilladte beboelseshus eller UdhUSmed forplads
a1' t il s tr'.Bldceli6 s t", l-reL~e •

y derli er'e indskrunkende bestemmelsel OI,l re tten \;il

•

Vald. blfstr0ill (si~n.)
SU~: •••••••••••••••••••••••••

hmil IpG0n (si6n.).........................
e
•

pk L •• 2 c ulllhandlede J..lindstegrundstørrelse kan nedsæt ~es til
1600 m2• J!'redllin,-;sn:2VIlet

:Lr

"-
~ l:'unkt 2 c

~ på lainust

~

l{0Il1.l(;;, deL! 4.Ju'.Lli 1:.i7()

J!'. Asmund (si~~n.)
"llClres til: De.r lIla. ...un 1'ras tykAes t:)rund~ med nettostør'relse

1500 m~, der ske.1lkunne I'Ul1l1lleet kVd.drat .111edsidelinie 30 m.
(f'Ol'tsceLtes n,.,;ste side)

Pk't. 2. \'V\.

(

)



, .

Der .tilff'jes under n;y:tpunkt 2 nu

Der pål~~ges fri oversigt vbd tie på kortet viste vejhjørner efter
afstandeue 15 X 60 ru, IHult lcU~5S fr(;.llrt.idibevej1.:licier,scJ.ledes ut
del' nverken varigt eller midlertidigt må anbringes 6enstandE' eller
:1'ulefiiJ.desuevuKsnilJ.cl,,;,.1' ~;n;>lJ1H::lHåju.e ella.O,'(';)..ll over en l.'lu.å.e bcn-

nem de tilstødende vejbaners niveau.
17. august lY71Pederske~den •.....••••••••..•••••

Som ejere af matr.nr. 145°, Ped~rsker Vald • .b:lfstrølU(sion.)
SO@l.: •••••••••••••••••••••

~il lp~en (sign.).....................

Indført i dagbogen jor Neksø retskr~~
den - 5 MAJ 1972
Lyst.

. . rrhed bekræftes.
t"'rl<; Rtotl1.) .Qenpar,,·~' ~tI'ø ./tttr>~." f

-"J.l p-' .';-'.;~~:;.;r.~tL.
. "-'/J~)--~·"fv{~..."" "

,
e



Akt: Skab nr.
(udfyld .. af dommarkontorat)
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.a.stllhng ..
formular

Deklarations7r.ort vedrørende matT! n~
1459, Ped,erslcer sogn.
Mål: !l7drærdr:.get i an,'(,ed.n,i,ng ar er:.Tl{l- Bilag:

I: +000 lysn,t;nq aT d.eJtUz.7"CZtt.on..

LANDINSPEKTØR AUGUST OLESEN J. nr.: 1969-76

Jernbanevej 1 . 3700 Rønne. Tlf. (03) 951878
Dato: %9.3. 1972
Sign. '1). /7~.

r-1 fløj Jan.. n" Ki.ld.kov All
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