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KORTBLAD NR.5233 \e\2.:m. t-J 1/ 1: 20000

MATR.NR.:

AREAL:

sO G N: Rønne 1\ygrunde

0.5 ha

EJER: staten

FREDET Deklaration, lyst 27.10.1967

• o

FORMAL: at bevare havens sydlands-bo~olmske præg.

I N D H O L D: Fredning al: det til amtmandsboligen hørende haveareal.
Forbud mod udstykning og bebyggelse.

(. PÅTALERET: Fredningsnævnet for Bornholcs amts fredningskreds,
fredningsplanudvalget for Bor~olms amt og Danmarks·
naturfredningsforening.

REG. NR.:
K - 25 - 7"
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Landinspektør ]);ug. Olesen.
til orientering.

.'J

4 G2i?o.troaro 895!i
7 CKT,I1sr?0 ltøbstads bYGrundra

.I\D.slløld"t&tc
i)sod nI n ~ en rovn ~t

kir
~", ......~,...,.,.~,.,.,'!). ""'mtJ:w&bb ....":+:'l~~~ ~ 'l,ha.'"'.~ ..~

FREDNINGSDEKLARATION

I

In~enTig5~iniet0riGt øxklæror hørved, at det til
wmt~~ndsboligcn i Ronne burondo havo~røml ~atr.nr. 895 ~ Rø~o
kcbatads bYGrunde frodes pi f~lgond~ vilk~x:

Dot ~u~~rendø bav0~rouls tilat?~d skal i videst muliet
o~~an~ opretholdo6o Havøarea10t ~& i~Gonsindo udstykks6, boby~gea
olIer udlægGos til parkoringopl~dGer.

Som s~rlige :frednine!3objektor f'remhavao følgen~o:
Den græzbevokscde gr~nnoe:~d umiddelbart bag aat~~nds-

boligon dO::Jineres af.:;t m,~get stQrt vulnøddetrm og en :flerst;;~-
cot røn. Grønnagårdcn får if,,'1i'ri~i; 8:1.t pr<:lg af en anselig f'igoJll
og ~n bovoksning af clcmatis cg blåreGn op ad ne omgivendø byg-
ninger samt en øtor birk i ~fu'døllO cydliB6 del.

Døn egentligo hevo ~r i aGn vcstlig~ døl pr~g~t aZ ~n
stor birk. ht!)!t overbøw cknot mo<3'vedbend e~t en gem:nøl ikkø røt
s~or, men ci~Ge~ dekorativ rcbi~~ao

Døn østligo ondo uf havom er dominaret af ea stor vel-
formet eg, .et gammølt norbærtrs eaot et tulip~træo

I baggårdon) dOT GI' brol~et ~cd runde nsddsDtan, atår
J store valnoddetræor samt en ezp~11ørot figen og en forakG~o
Digso giver tils~~en ~~rdcn dette apociolt aydlahdsk-bornh~lQ-
~ke _pr~go .

Om dioso bovoksninger gældor ·specielt. at de ini::0,tHJi.t':.do
må fjernes. f:oldeo, to pt31::r.."-,,:,e D elle:!' 12.dsc:Jttea for:- en bElhandl'inQ:,
dOT kan :føre til dorel3 GJdeli;?;ggolee)~ H;l på grund af' aygdom all.f.ll'"
ælcle fældning af trsorne blivo n~dvondigt, kan dette kun oka cZtoT
inclhontet arkl~ring fra den ~ilsynsførende skovridor for Bornholws
amt. '

Efter det oplyste er valuøddetræGt i crannegården 0& Qea-
taget af ælde 06 rud~ at næl"v~r~nde frodningsdeklaration ikko sk~l
være til hind0:i:":for, at dette træ Gtraks fældes.

En bøj mur oG s~orstcn i hoven i skallet mod aydøot
~kjules delwis af an tilsynelndond6 ~elvs~et bevok~ning af cl~
cg ahm~no Denne bevo~æ~illg sS uctyudes, Q0n ikke totalt ~jern$sQ

En rnndb~yvo;.;.:~n"i;:,<g af' frue;ttrt0ST og haasal movo lt;w.~a
okollot til naboerne t::'neltosikke bevQ.Tot i ain. D.'\..1'Vl:Z1r€'udcfo:rl:~ø
g~M det fr0mhævcs, at on r~~dbøvoksnin~ af den nuv~rende karak~
ter er medvirkendo til at give havo~ dO~G lukkode præ~.

!

~?< ~redniQGon hovøQoQsaliGt tilsigter at bovaro havcno
7~~or, ou~l Illdcn~ie$mi~ietGriet til enhver tid hn~o
:';,:c;tQBO c&d;w.!.le vm.dri::r.c;or og oolmsnineør o.f havøne dli'l~
"~t'kllnn~sodre donns$ karQktøro

?:..,ii 1 /l, i,:~\1",~'G7 t."'t.! ~ J II rJ /
",.:/ '0:~ .~,~\I" 'O !" 9//7
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fredninesplanudv&lGct,
Påtnlorøt till~gbe8/frodllimEsnævnot og Danmarks Natur-

fredningsforeninG. hvor for sig eller i foreninGo
Nærværende frodningsdeklaration bliver at forelæggo frcd-

ningonævnet til godkendolso og senere tinglysning på @jondommono

Indenricsministeriet9 den

E.B.'-D' /
"-. . ,/ /7/.......,.. r----...

/~"..V'V'~ ~

Tiltrmdøa af fredningz~Tr.net for Bornholms ~te~.d~krads mød
virkning indtil 1. jenuar 1978. I slutningen af 1977 vil forhand-
ling være a t opta,go om til trædel:;ma~ eventuelle forlængelsaet1d.

Fredning::mævnet for Bornholms .Amtsråd~kreds, den 27/10-67.

~
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"'1 "NR.
FREDNINGSNÆVNET Tlf. 5695 0145~,
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Leif Fannikke ApS
Snellemark 45
Postboks 128
3700 Rønne Modtaget i

Skov- og Natul"styrelsen

- Q MRS. 2001
"

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS10274/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-23

Den 7/3-2001• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at udskifte et hegn mellem ejen-
dommene matr. nr. 904 Rønne bygrunde, beliggende Snellemark 45 og matr.nr. 895-a
smst, beliggende Storegade 36. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet frem-
sendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen matr. nr. 895-a Rønne bygrunde er omfattet af en
den 27. oktober 1967 tinglyst fredningsdeklaration, der blandt andet fastsætter:

"Det nuværende haveareals tilstand skal i videst muligt omfang opretholdes ....

Som særlige fredningsobjekter fremhæves følgende:
\.

Da fredningen hovedsageligt tilsigter at bevare havens omfang og karakter, skal Indenrigsministeriet til en-
hver tid have ret til at foretage sådanne ændringer og omlægninger af haven, der ikke skønnes at kunne
ændre dennes karakter .... "

• Påtaleret tillægges fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening ... "

Nævnet har foretaget besigtigelse den 20. februar 2001.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved tilladelse til
udførelse af projektet på vilkår, at udskiftning af hegnet sker med et nyt muret hegn på
det eksisterende stengærde. Nævnet har herved lagt vægt på, at en anden hegnstype end
den nuværende vil indebære en ændring af havens karakter, herunder havens karakteri-
stiske og gennemgående mur· og stengærdehegn.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.
Slwv~og Naturv;elseo
J.r~r ~;\J 2001 -I ~II 6_ 6lJ D I
Akl. nr. c:;
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, Rønne kommune, Bornholms Museum og amtmand J. F.
Varder.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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Fredningsnævnet
Damgade 4 a

'3700

Modtaget

15 JAN. 20m

Retten iRonHl6

Udskiftning af hegn mellem Snellemark 45 og Storegade 36, Rønne

Ved påtegning af 1.12.2000 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse
over forespørgsel fra Rønne kommune for Fannikke om tilladelse efter en
fredningsdeklaration til at udskifte et hegn mellem ovennævnte ejendom-
me, henholdsvis matr.nr. 904 og 895a, Rønne bygrunde.

Det eksisterende hegn er ca. 11 m langt og består af en ca. 0,8 m høj mur-
stensvæg placeret oven på et ca. 1,2 m højt markstensfundament. Funda-
mentet er ca. 1,5 m bredt og placeret midt over skellet mellem de to ejen-
domme.

Ejendommen Storegade 36, matr.nr. 895a, rummer amtmandsboligen med
tilhørende haveareal. På ejendommen er den 27.10.1967, med påtegning
30.10.1980, tinglyst den fredningsdeklaration, der bestemmer, at havearea-
lets tilstand skal opretholdes i videst muligt omfang. Som særlige fred-
ningsobjekter fremhæves forskellige enkelttræer og buske samt nogle be-
voksninger. Påtaleret tilkommer Bornholms Amt, Fredningsnævnet og
Danmarks Naturfredningsforening.

Fra havearealet hindre s indsigten til hegnet af en bunker og forskellig be-
voksning, jfr. vedlagte foto.

Teknisk Forvaltning har telefonisk talt med amtmand J. F. Varder, Raadvad
Bornholm v/arkitekt Niels Holger Larsen og Rønne kommune vlFlemming
Mortensen. Ingen afparterne har indvendinger imod en udskiftning afheg-
net. Der er udtrykt ønske om, at Bornholms Museum underrettes, såfremt
der gives tilladelse, for at museet kan foretage registrering af det eksiste-
rende hegn.

Danmarks Naturfredningsforening, Bornholmsafdelingen, har i brev af
9.1.2001 meddelt, at lokalkomiteen ikke mener, at en udskiftning af hegnet
vil være i strid med fredningsdeklarationen .

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 56952123
Fax 56952142
E-mail: tf@bora.dk

Dato: 12. januar 20.01
Deres ref.:

Vor ref.: 8-70-51-8-407-8/00

.r:-:::::::-::::-:::=:-;;:;"-;:;"l;"---:-----------------------,- ..-

mailto:tf@bora.dk


• Amtsrådet kan anbefale nævnet at meddele tilladelse til at udskifte det eksi-
sterende hegn med en mur i stil med den mur, der er opført langs havearea-
lets nordskel, og at Bornholms Museum underrettes om en eventuel tilla-
delse.

Med venlig hilsen

~~do~oL-

• Bilag:

Sagens akter

2 fotoark
Brev fra Danmarks Naturfredningsforening

•

SlrJe 2



8---TEKNIK & MILJØRØNNE KOMMUNE--
Fredningsnævnet for Bornholm
Damgade 4
3700 Rønne

Dato: 24. november 2000
Sagsnr. : 2000-804
Dokument: Snellemark 45a.doc

Modtaget

27 NOV. 2000
Retten; Rønne

• Vedr. hegn mellem Snellemark 45 og Storegade 36, matr. nr. 904 og 895 a, Rønne
bygrunde.

Fannikke, Snellemark 45, har i brev af 20. november 2000 forespurgt, om hegnet mellem
ovennævnte ejendomme kan udskiftes til noget andet eller om der er klausuler på eksiste-
rende hegn.

N~værende hegn, der er ca. 11 m langt, består af en ca. 0,8 m høj murstensvæg placeret
oven på et ca. 1,2 m højt markstensfundament.

Idet hegnet er delvis placeret på matr. nr. 895 a, Rønne bygrunde, haveareal til amt-
mandsboligen, hvorom der den 27. oktober 1967 og 3. juli 1968 er tinglyst bevarende be-
stemmelser med bl.a. Fredningsnævnet som påtaleberettiget, fremsendes forespørgslen ti I
videre foranstaltning.

• Ejendommene er samtidig omfattet af lokalplan 54 for de centrale byområder. Heri er det
under afsnit 3.5 anført, at eksisterende havemure ikke må nedrives, ombygges eller på
anden måde ændres uden byrådets tilladelse.

Tilsvarende brev er sendt til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Bornholms
Amt, vI Jørgen Butzbach, Søborgstræde 5, 3700 Rønne samt kopi til ansøger.

Vedlagt kopi af;
Forespørgsel af 20. november 2000
Opmålingsplan af 22. september 2000
Deklarationsoversigt samt oversigtskort.

ing Mortensen
ingsinspektoratet

Fredningsnævnet
, " for C~-/trU

19ornflolms amts fredningskr~ås
~ådhuset . 3700 Rønne Postbox 70 Tlf. 56 95 45 45 Gennemvalg56954556 + lokal Giro 701-4074 Fal< 56954570
,-Mali: ronnekommune@ronnekommune.dk . Ekspedition: Landemærket 26 . Mandag-onsdag kl. 10.00-14.00 . Torsdag kl. 10.00-16.30 . Fredag kl_ 10.00-12.30.

mailto:ronnekommune@ronnekommune.dk


Danmarks Naturfredningsforening
Bornho Imsafdelingen
9. januar 2001

Rønne Kommune
Teknik og Miljø
Rådhuset
3700 Rønne

Vedr. hegn mellem Snel1emark 45 og Storegade 36, matr. nr. 904 og 895 a, Rønne bygrunde.

Da fredningsdeklarationen hovedsageligt tilsigter at bevare havens OInfang og karakter og da det
stykke hegn som ønskes udskiftet ikke kan ses fra haven p.g.a. en bunker og randbevoksning menere loka1komiteen ikke at en udskiftning afhegnet vil være i strid med fredningsdeklarationen.

Venlig hilsen

PS: undskyld den lange ekspeditionstid !
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Rønne Kommune
Att. Flemming Mortensen
Landemærket 26
3700 Rønne

postbox 128
snellernark 45

3700 rønne
telefon 56 95 12 69
telefax 56 95 69 50

giro 6492487

Rønne, den 20-11-00

Hegn iskel mellem matr. nr. 904 og 895a:

-
Som aftalt pr. tlf. fremsendes hermed en forespørgsel vedr. udskiftn!ng af hegn i skel
mellem matr. Nr. 904 og 895a.

Det vi ønsker at vide er om vi bare kan skifte det ud med noget andet, eller der er nogle
klausuler, hvis der er vil vi gerne vide hvilke.

Vi ser frem til at høre fra Dem snarest:

Med venlig hilsen
/-Gdd'~ c'',<:rvh,~
Kjeld V. Eriksen.

Bygningsinspektoratet
Nr. 8'"0 't
Rønne,den 22/;/ 20crc

Fredningsnævn/cet ALT TIL KONTORET - TIL ALLE KONTORER
for ~ 0 tr» , _
t- fredni gskrp.clS LEIF FANNIKKE ApS NY r eVR. NR.

Bornnoims am ;:) Reg. no. 18.306 21312444
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