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(ajour pr.\ O/l 1977)
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ANMELDER:
ADVOKATERNE

C. A. ARNOLDU S B. THORBJ0RNSEN
HANNE KOCH

RØNNE NEXØ

REG. NR. ro 3b 7
parcel nr. 2 af
matr.nr. 3l-a Knudsker
sogn
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Underskrevne
kontorassistent Klaus Birger Hansen, Brohuset, Haslevej 150, RØnne

erklærer herved forpligtende for mig og efterfØlgende ejere af den
under udstykning værende parcel nr. 2 af matr.nr. 3l-a Knudsker sogn,
jfr. vedhæftede deklarationsrids.

1.

Der meddeles offentligheden adgang til gående færdsel langs den
over ejendommen - langs ejendommens nordskel - lØbende Blykobbe å.

2.

Fældning af stØrre træer må alene ske efter forud indhentet til-
ladelse fra Statens tilsyn med de private skove og på de af tilsynet
for tilladelsen meddelte vilkår. •

3.

På ejendommen må alene opfØres og i fremtiden alene forefindes
det ved skrivelse af 16/7 1976 fra Fredningsnævnet for Bornholms amts
fredningskreds godkendte beboelseshus.

4.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 3l-a Knudsker
sogn - efter udstykningen dog alene på den udstykkede parcel, idet der
med hensyn til de parcellen påhvilende servitutter og andre byrder hen-
vises tillandinspektØrens servituterklæring og parcellens kommende
blad i tingbogen, og idet Fredningsnævnet for Bornholms amts frednings-
kr~ds skal være påtaleberettiget .
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RØnne, den "'6.N • oktober 1976
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Orrståendeparæl er ved Landbrugsministerietsskrivelse af 10/1
1977 apprdJeret og herefter rratrikuleret under

natr. nr. 3l-e Knudsker sogn af areal 1395 m2, heraf vandlØb 84 rn2

hvorfor nE:Værende deklarationbegæres tinglyst på nævnte paræl.

Rønne, den 31/3 1977

For veOkornænde:
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C.A. Amoldus
landsretssagfører
Rønne
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I henhold til lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning, § 36,
meddeler RØnne byråd herved sit samtykke til nærværende deklaration,
idet det samtidig oplyses, at tilvejebringelse af en lokalplan ikke er /,
påkrævet.

RØnne, den 4. juli 1977

f. RØNNE ByRAD ~:'----1'?4-aAv1i /') ',-, /$~
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