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Bornholms Regionskommune
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariatet
Udvikling og Byg
Plan
Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge

10. januar 2010
Att. Erik Schjeldal

Vedrørende midlertidig dispensation til stenoplag ved Rønne Havn på ”Lossepladsen”.

Tak for dit brev dateret 19. december 2019, hvori du beder om eventuelle bemærkninger til Rønne Havns
vedhæftede ansøgning dateret 17.12. 2019.

Som det vel er bekendt, er Rønne Byforening meget ked, af at borgerne mister et rekreativt område, en
plads for Skt. Hans bål, cirkusplads og et bufferområde med en dejlig biotop i det selvgroede område - på
en stor del af delområde 7 – op til den ny anlagte havn.

Vi er godt orienteret om de planlagte ændringer for delområde 7, som kræver omfattende ændringer i
lokalplan 091 og andre godkendelser.
Det følgende omhandler derfor alene ansøgningen om det de midlertidige stenoplag for udbygning af den
nye mole.

På skitsen fra Rønne Havns ansøgning er man ”behændigt” gået udenom beskyttelseszonen for
skansefredningen, vel nok for at undgå en længerevarende ansøgningsprocedure.
Det er vi tilfredse med.

Vi har i dagspressen den 8. jan. erfaret, at Kystdirektoratet har givet en dispensation for et år, og af
området skal retableres. Det bliver nok ”overhalet” af en efterfølgende ansøgning om den mere
omfattende ændring af delområde 7.

Vi er også tilfredse med, at man ikke vil fjerne al bevoksning, men kun det mest nødvendige indenfor det
skraverede område, og at der ikke vil ske terrænændringer, samt at man begrænser sig indenfor den
angivne gule markering, delområde 7. Derved bevares et rimeligt bredt område med bevoksning langs det
gamle tipvognsspor, og mod sydøst ud mod den nye strand gives der nok en sæson lidt tid for dyreliv og
bevoksningens blomsterflor.

Vi synes den markerede indkørsel fra Skansevej er uheldig i forhold til Skansen, og foreslår at den rykkes
længere mod sydvest – det vil tage nogle få parkeringspladser, men de benyttes vist sjældent fuldt ud.
Vejen ud til stranden – tipvognssporet – benyttes som redningsvej og eneste mulighed for adgang med
køretøjer – og skal holdes åben, dvs. ikke adgang for offentlig kørsel med køretøjer, men dog med cykler og
gående. Det skal nærmere overvejes hvordan denne adgang kan ske – og skiltes - på rimelig vis. Det er vist
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planen at fjerne skaterområdet, og det kan i så fald være offentlig adgangsvej i forlængelse af
tipvognssporet.

Vi er orienteret om, at området vil blive indhegnet med et midlertidigt byggepladshegn, formentlig for hele
det gule område – delområde 7.
Her anmoder vi om det vil blive begrænset, således at den del ud mod den nye strand - den del der ikke er
skraveret - ikke bliver indhegnet og derfor åben for offentligheden. Sagt med andre ord, at kun den del, der
benyttes til midlertidigt stenoplag, alene bliver indhegnet.

Vi håber at I i jeres sagsbehandling – sammen med Rønne Havn – tager hensyn til vores bemærkninger, som
Rønne Havn i øvrigt for en stor del er orienteret om.
Derfor sender vi også samtidig dette brev i kopi til Rønne Havn.

Med venlig hilsen – på bestyrelsens vegne
Niels-Holger Larsen


