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RØNNE KOMMUNE REG. NR.?<W ? 7

KORTBLAD NR. 1: 20000~5233

M A T R . N R . ; 924 a

AREAL:

SOGN: Rønne bygrunde

0.3 ha

{\ EJER:
~ ,

FREDET:

Menighedsrådet.

Deklaration, lyst 29.10.1966

,e FORMÅL: Æstetisk fredning.

INDHOLD: Fredning af Rønne præstegård.
Forbud mod udstykning e.l.
Det ubebyggede areal skal anvendes som gårdsplads og
haveanlæg.
Et nærmere bestemt stengærde og kampestensmur skal be-
vares i sin nuværende skikkelse.

~PÅTALER.ET : Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds og
kirkeministerl.et. ..-
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Mtt. nr., ejer'iv, sogn:

(I ICHenhavn kvarter)
eller (I de mtdetJydllte IItIdJ·
dele) bd. og bl. I tingbogen,.It. nr., ejerlav, sogn.

REG. NR. ",/;~. ~jlJ.~'
kr. øre /4: Sbb li! nr. ~q

(udfyI" iTdoI.~
Stempel:_

lCøbe" }
Kredltors bopæl:Matr. nr. 924.!

Rønne købstads bygrunde. Anmelder:Gad. og hUl nr.:
• ' "., f

-. Fredningsnævnet f'or Bornholms
amtsrådskreds.

-D"E K L A R A T ION.

Ved skrivelse af 4. september- 1965 fra kirkeministeriet
til stiftsøvrigheden over Københavns stift og ved skrivelse af
27. september 1965 fra stiftsøvrigheden til Bornholms vestre
provstiudvalg er det bestemt, at der vil være at træffe foran-
staltninger til fredning af hele det til Rønne præstegård matr.
nr. 924 ~ Rønne købstads bygrunde hørende areal (2632 m2)

I henhold til disse bestemmelser pålægger herved Rønne
menighedsråd som ejer af præstegården matr. nr~ 924 ~ Rønne køb-
stads bygr~nde med tiltrædelse af Bornholms vestre provstiudvalg
efter overenskomst-med fredningsnævnet fOr'Bornho1ms amtsråds-
kreds i medfør af naturfredningslovens § 11 stk. l, nævnte ejen-
dom følgende servitut:

l.
Hae præstegårdsarealet skal stedse bevares som en helhed

og må ikke-udstykkes-eller opdeles og det"ubebyggede areal skal
i samme omfang som hidtil udelukkende anvendes dels som gårdsplads
dels som haveanlæg, og må følgelig ikke bebygges og anvendes til
bygningslignenee anlæg eller til'offentlig parkeringsplads og lig-
nende.

2.
Bet langs ~~lstræde opstillede stengærde på arealets

nordeide og den langs Søborgstræde opstillede kampestensmur på
arealets sydside skal bevares i sin nuværende skikkelse.

3.
Ændringer i foranstående bestemmelse
fredningsnævns tilladelse.

4.
Denne overenskomst vil være at tilføre fredningsproto-

kollen og tillægges herefter virkning som kendelse jvf, natur-
fredningslovens § ll.

kan kun ske med for-
nævnte
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Påtaleretten efter denne overenskomst tilkommer fred-

ningsnævnet .f~r Bornholms amtsridskreds og kirkeministeriet.
6.

Over.nskomsten vil være at tinglyse som hæftelse på
matr. nr. 924 ~ Rønne købstads bygrunde. på ejendommen er
forud tinglyst byplansvedtægt.

Kr. Thinggaard. H. Madsen. K.P. Bendtsen.
Jørgen Fabricius. Else M~ Iler. J. Nicolajsen.
Aa. Hansen. Anna Margrethe Blem. Alfr. Haagensen.
Leif Henriksen. Povl Jørgensen. Aa. Stenby.
Aase Hansen. Berndt Lund. Aug. Birkebæk.

Tiltrædes.
Bornholms vestre
Axel Løvgreen.
Tiltrædea~
Fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds.
Ole Mietens.
Tiltrædes endeligt, efter at sagens ekspedition har været
udsat i nogen tid. Deklarationen er d.d. indført i nævn••s
protokol o~ indleveres d.d. ±x~f~~til tinglysning

Fredningsnævnet for Bornholms amtsr~dskreds, den
28. oktober 1966.

Provstiudval(So
Aa. Hansen. Johs. ~ortensen.

F. Asmund.
P.F.V.

Erik Hjorth. Poul Jørgensen.
Gratis.
§ 14.2 3.- kr. Indført i dagoogen for Retten i Rønne

den 29.10. 1966.
Lyst.
Tingbog:Bd. VI.
Akt:Skab E. nr. 35.
Provstiudvalgets skr. af 17.9. 1965
med bilag. samt udskrift 'af~ønne menig-
heds~åds forhandlingsprotokol, udvisende
at deklarationen er underskrevet af me-
nigh~dsrådet den 7. oktober 1965,forevist.
F. A s m u n d •
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