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MATRI KE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. L Y 7 190 ~)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

3~4 d l S~L{. e R.øv\.V\€.- ~VLav-kJo vc1ev-

I

Gældende matrikulært kortbilag: ~

Se også REG. NR.:



RØNNE KOMMUNE REG.~ 3.'IO.-b .

MATR. NR.:

AREAL:

.\ EJER:

FREDET:
o

FORMAL:

'''If·'HOLn.II~ UJ LJ.

o
PATALERET:

REG. NR.:

KORTBLAD NR. 5233

d 344e344 og SOGN: Rønne markjorder

private

Deklaration, lyst 24.7.1964

Æstetisk fredning.

.l'..realetmå ikke anvendes til andet end landbrugsformål.

Fredningsplanudvalget for Bornholms amt, fredningsnæv~et
for Bornholms amts fredningskreds og Rønne ko~une.
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(I K.benhavn kvarter)
ellet (I de underjydsJce Iandt-

" dele) bd. og bf. I tIngbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

K.bers }REG. NR. 3Yf>;tedltors bopæl:

.J •• -

Refill(Mark-
jorder.

Gade og hus nr.: Anmelder:

J BOJr:~-:. '-"O;:~OED• - - _ ... I\. _r
LAND'; ':::T~S.".GF0RER

RØNNE

DBJtLARATXON.

Underskrev.ne Ayl.bruser r r e d e r i k P a u o k •ø.nn.. paal.ggar herved - .ed Oy~dighed ~or ~g oS ~r.mtidiga KJere _
den iii. tl1htlrende Ejendom

Matr. Hr. )44 !l

~ R. n n e K. b • s a d. Ma r k .t o r d e r ~ Areal a ha

~.9~ .2 ~.1..nde Be.tammel.e.
~ under Udstykn1nc varend. Paroeller Nr. a os " soa gnm_

.er tl1 Mat:r. Nr. ,4" S' og 80. bar Areal.,. paa henhold.vi. 2.560 .2
2o. 2.777 •• maa ikke anvende. til andet end Landbru ..~ormaa1.
Be.temmel.en. der ting1y.e •• 0••• rTitut.tirtend., vil .~ter

IParoellenle. endellse Ud.tykning var. at o",ert'.redi.... Med Hensyn
tll u.rtel.e ..benvi.a. t1l T~og.n. /

Paataleretten tilkommer Fredning.plan.udval ..t ror Bom-
hol .. Amt, Frednlng.lIa'YIle' ror BOnlhollU Amt.raad.krad. og Rønne Xo__
munalbe.tyrel.e.

R ø n n e , den 10. Juli 1964.
Frederik Pauck.

Til Vitterlighed om Datoringens Rigtighed og Underskriftens Ægthed:

Hjalmar Kofoed.
Landinspektør.
Rønne.

Mary Kofoed.
Husmoder.
St. Torvegade SJ.
Rønne •

8Mcllllnll"
Iormular

D ~n" KlelclskovAIS.Kebenhlvn
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03406.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03406.00

Dispensationer i perioden: 27-09-1985



~ Fredningsnævnet
• for

~ Borobohns amts fredoiogskreds
Dommerkonroret iRønDe

... D.mg.de 4A. 3700 Rønne, df. (03)9~014~ Mol!ttaget I trednl"~sstyrelse"
~'

•

•••

Sig nr. 132/1985 REG. NR. SYOb

Den 27 SEP. 1985

Rønne kommWle, 3 O SEP. 1985
Teknisk forvaltning,
Rådhuset,
3700 Rønne.

Gt: NPART tfl. Fredningsstyrelsen.
til underretning,

D. h. t. Deres skr. af
. nr.

Til fredningsre;listeret
til orientering ~~.....-~

+ 4 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
over de ubebyggede ejendomme matr. nr. 344 d og 344~, Rønne mark-
jorder, tilhørende henholdsvis Poul og Bente Pedersen, Karen Marie
Jensen, Else Hansen og Eva Just Jensen at anlægge en tilslutnings-
vej til den projekterede ringvej øst om Rønne.

Ejendommene, der er på henholdsvis 2560 m2 og 2777 m2, lig-
ger ved østsiden af Smedegårdsvej, umiddelbart sydøst for Rønne og
ca. 100 m vest for den projekterede ringvej. Til det påtænkte an-
læg af tilslutningsvejen vil medgå henholdsvis ca. 25 m2 og ca.
70 m2 af de sydøstlige hjørner af de 2 ejendomme.

Det fremgår af sagen, at ejendommene er omfattet af en de-
klaration, tinglyst den J4. juli 1964 med bl.a. fredningsnævnet og
det nu nedlagte fredningsplanudvalg for Bornholms amt, hvis beføj-
elser nu er overført til fredningsnævnet, som~påtaleberett~t. I
deklarationen er bl.a. bestemt, at ejendommene ikke må anvepdes
til andet end landbrugsformål. Deklarationen er ~prettet s9m vil-
kår i forbindelse med en udstykning i et område omfattet af be-
. ---=----::--:----::------;:;----:-=------:--=---=----:---=------::~--:-stemmeIsen i naturfredningslovens § 47 stk. l om skovbyggelinie.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens ~ tilladelse til udførelse af det forelagte pro-

~jekt i overensstemmelse med den indsendte tegning af 18. marts 1985.
Efter naturfredningslovens § 64 bortfalder tilladelsen, så-

fremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for

overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Rønne
kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage iv,ærksat, kan tilladelsen ikke udnYt-
tes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.
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Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige krcæv-

es tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.
Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,

Bornholms amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Lorentzen.
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