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FREDNINGSNÆVNET>



?PHÆVET indgår i nyere fredning REG. NR. O \ O) O 2 ø O :, O -

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Overenskomst~ (nævn) om fredning af kirkeomgivelser af:

q /0 \q S 2- l l Y s-t" Cj 10 \q S;; '2-

- Kendelse af 07.09.1998 ophæver og erstater overenskomst af 09.09.1952
Se reg.nr. 7927.00

•
I KOMMUNE

MATRI KE L FO RTEG N EL S E

(ajour pr. o,le, 1952.)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

~ O G Sv a V\. e.k e. gy ~ V"'u V\.et"€
Matr.nr. 306 er nu udstykket til matr.nr. 301a og 301b

I
•

Gældende matrikulært kortbilag: -/-

Se også REG. NR.:



REG. NR. /?~~t!

A F S X R I ~ T.
Matr. nr. 306 af Svaneke bygr. Anmelder:

Frednincsnævnet
!redning. overenskomst

stempel- og gebyrfr1
lov nr. 140-1937.

Undertegnede gårdejer Var1 Møller erklærer ai. vill!, t11t .oa
ejer af matr. nr. '06 af Svaneke købstads bygrunde , at lade et areal
af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri bel!gganhe4 at Svaneke

Arealet beskrives således:
1) en bræmme langs den sydøstlige kirkemur fra det sted bvor matr.

. \kirke.

nr. 305a og 306 og kirkegårdsmuren støder op til hina.nden og
til kirkevangen og i fortsættelse af skellet mellem kirkegården
og matr. nr. 305a.

, ..

2) en lo m bred bræmme fra. den sydlige kirke6årdsmur l .... ~kirke-

vangen.

e-
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke 'bebygges eller beplantes med u48igt ••d.l-egende

. . .
beplantning, lig~som der heller ikke på arealerne må anbring •• traas-
formatorstationer. telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgøsteder, vogne til beboelse eller opbevaring at re4akaber,
anbringes møddinger, affaldsdynger eller lignende skenhedsforstrrrende
genstande. Der må i det hele ikke toretgaes ændringer i den nu b••~lende
tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten ~11 eller
fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Bornholms amtsrådakreds

og menighedøråtet for STaneke købstad.



Svaneke, den 17/5 1952 •.
Carl .øller

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednlhgS-
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. '06 af
Svaneke købstads bygrund~

Fredningsnævnet for Bornholms Amtsrådskreds,
den 9/9 1952.

s. Bassin,;
Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 26, Neksø købstad m.v •• !~

9. september 1952. ~st. Tingbog l Bd. II 11. 121 Akt. Skab P nr. 6;$ •
s. Hassing •

§ kr.
§ "
§ 141 ..

II
§ 14 tf 2,-
Ialt kr 2,-
'tokr.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

('

den 27. maj 1961."

s.
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Modtaget i
Skov. Ol; ~J:.lturstyrelsen

- 8 SE? 1998

REG. NR. l 4),,1. 00

År 1998 den 7. september afsagde fredningsnævnet for Bornholms amts fred-
ningskreds sålydende

KENDELSE

i sag FN 20/1998

',~ Energimini., l~·\:t"

c': 1>[~t:.-,,_ . ~..."2.

, )·\':2.\\\~-()O\'1l

~

Fredning af en del af Svaneke
Kirkes omgivelser.
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