
Til Rønne Byforening ved Niels-Holger Larsen og Esben Ørberg 

 

19. december 2019 

Orientering om midlertidig dispensation til stenoplag ved Rønne Havn  

Jeg skriver til jer, da Rønne Havn A/S i et brev af 17. december 2019 har søgt Bornholms Regionskommune 
om dispensation fra bestemmelse nr. 3.2 i lokalplan nr. 091. Rønne Havns ansøgning er vedlagt.  Rønne 
Havn A/S ønsker at anvende en del af delområde 7, som er beliggende umiddelbart sydøst for Skansevej, til 
midlertidigt stenoplag i forbindelse med Rønne Havns snarlige byggeri af en forlænget bølgebryder.  

I lokalplan nr. 091, bestemmelse nr. 3.2, er det bestemt, at delområde 7 skal være et grønt område, og det 
skal fungere som støjbufferzone for aktiviteterne på de nye havneområder. Almenheden har færdselsret til 
området, der ikke må bebygges. Delområde 7 er vist med gul afgrænsning på luftfotografiet nedenfor. Med 
lilla streg er vist afgrænsningen af fortidsmindebeskyttelsen, som strækker sig 100 meter ud fra den 
historiske kanonskanse. 

 



En dispensation til midlertidigt stenoplag i delområde 7 strider således mod principperne i lokalplan nr. 
091., men ved moderniseringen af planloven i 2017 fik kommunalbestyrelsen imidlertid tilladelse til at 
kunne dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, der er i strid med principperne i planen, hvis 
dispensationen tidsbegrænses til maksimalt 3 år. (Planloven, § 19, stk. 1.)   

Kommunen skal derfor i overensstemmelse med loven høre jer, om I har bemærkninger til den ansøgte 
midlertidige stenoplag. De, som fremsætter  bemærkninger til ansøgningen, vil modtage underretning om 
kommunalbestyrelsens afgørelse. 

Hvis I har bemærkninger til ansøgningen, skal Bornholms Regionskommune have modtaget dem senest 
fredag 10. januar 2020. Eventuelle bemærkninger kan sendes på mail til plan@brk.dk, eller med brev til:  

Erhverv, Byg og Sekretariat 
Ullasvej 23 
3700, Rønne. 
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Det kan oplyses, at delområde 7 også er omfattet af strandbeskyttelse jf. Naturbeskyttelseslovens § 15. 
Bornholms Regionskommune har ingen myndighedsbeføjelser på denne lov. Administrationen af 
Naturbeskyttelsesloven varetages af Kystdirektoratet. En anvendelse af arealet til stenoplag forudsætter 
derfor også, at Kystdirektoratet har givet dispensation fra strandbeskyttelsesbestemmelserne i 
Naturbeskyttelsesloven.  

  

 

 



 



 


