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RØNNE KOMMUNE

.'

•
• REPROOI!C~81ETF

FREONINGSPLAf'.iuD GET FOR T II
- - BORNHct.M· AMT

Illed tdl30eIse (A. 3Jei) at
C"...-rlrtisk Jr'IStll:I

KORTBLAD NR. 5333 1: 20000

M A T R .N R .: 337ab, ae, ad og al.

AREAL: 0.5 ha
SOGN: Rønne markjorder

EJER: private

FREDET Deklaration, lyst 22.3.1950

• o
FORMAL: at bevare den frie udsigt fra landevejen over havet.

INDHOLD' Forbud mod bebyggelse og beplantning på en sådan måde,
et udsigten fra Sdr. landevej over havet går tabt.

(e PÅTALERET

"
b od . -~ ~ 319a, b og e 337sRønne yra, eJere ~ ca~r.nr.e. t og

337u, Rønne mar~jorder og fredningsnævnet for Bornholms
amts fredningskreds

REG. NR.: K-25-2

-



REG. NR. /~99

A, I

A F S 'IC 'R i: F T';'

D E K L A R A T ION.

I servitutdokument, lyst 6/5 1938 p& matr. nr. 337 ad af RØnne købstads
markjorder, udtales fØlgende:

"Der pb.lægges den solgte parcel servitut om, at der ingensinde m~ be-
bygges og ingensinde bellantes på en ssdan måde,at den frie udsigt fra SØndre
Landevej over havet - herunder mod Onsbæk bugten og mod kysten hen mod Fre-
densborg - gbr tabt.

Påtaleretten med hensyn til overholdelse af denne servitut tilkommer
RØnne byr&d samt de til enhver tid værende ejere af matr. nr. 3l9~, 319 2,
319 ~, 337 ~ og 337 ~ af RØnne købstads markjorder."

Efter at der mellem naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds
og byrtd er truffet aftale om, at den byrLd i henhold til foranstående ser-
vitut tilkommende råtaleret overdrages til naturfredningsnævnet,anerkender
undertegnede ejer af matr. næ. 337 ~, købmand Svend Aage Sillehoved, her-
ved, at servitutten fremtidig underEives J-&taleret af natur fredningsnævnet
for Bornholms alatsr~dskreds således, at servitutten samtidig undergives
naturfredningslovens regler.

Det er dog en betingelse, at der ikke af nævnet indgives politianmel-
delse angbende en foreliggende overtrædelse af den trufne ordning, fØr end
en m&ned er iorlØbet efter at nævnet har henledt ejerens ormærksomhed på
overtrædelsen.

H ø N N E, den 2i. marts 1950.
S. Aa. Sillehoved.



2 kr. gebyr.

. ". , Indført i daghogen for retskreds nr. 25

RØnne kØbstad m. v.,_ den 22 marts 1950.
Lyst:
Tingbog: bd. III. bl. 34i
Akt: skab G nr. ~6l.
Zeuthen. s. Fossum Poulsen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

,.

"

J ,


	Forside
	DEKLARATIONER>



