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Høring om fredningsophævelse af  Rønne Redningsstation 

 

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 9. juni 2022 udtalt sig om en 

ophævelse af bygningsfredningen af Rønne Redningsstation på Fiskerivej 8, 

3700 Rønne, matr.nr. 388, Rønne Markjorder, Bornholms Regionskommune. 

 

Bygningssynets udtalelse 

Det Særlige Bygningssyn udtaler: ”Bygningssynet finder, at rednings-

stationens bærende fredningsværdier fortsat knytter sig til den fritstående 

bygnings beliggenhed på sydhavnen ud til vandet. Bygningen står med 

betydelig originalitet både i det ydre og det indre. Redningsstationen er en af 

de første bygninger, som er opført af det Bornholmske Redningsvæsen, og 

den står stort set som ved opførelsen. Bygningens beskedne størrelse vidner 

om, at stationen ikke rummede andet end få redningsbåde, redningsudstyr 

med videre. 

 

Men den nye anvendelse af havnearealerne omkring redningsstationen – der 

medfører en kraftig udvidelse af havnens landfaste areal og fjernelse af 

Fiskerihavnen, som er redningsstationens forbindelse til havet – vil på 

afgørende vis berøre fortællingen om og forståelsen af redningsstationens 

funktion og historie.  

 

Dertil kommer en øgning af terrænhøjden på havnearealet, som vil medføre, 

at redningsstationen kommer til at ligge godt 1,5 meter under det omgivende 

areal.  

 

Samlet betyder alle disse ændringer af omgivelserne, at synet med beklagelse vurderer, 

at fredningen af redningsstationen ikke længere meningsfuldt kan opretholdes, idet 

bygningen vil komme ud af sin historiske, kulturhistoriske og funktionelle kontekst. 

Synet indstiller derfor til Slots- og Kulturstyrelsen, at fredningen af Rønne Rednings-

station ophæves.” 

 

 



 

 

Side 2 

Høring 

Bemærkninger herom kan sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.  

Bemærkningerne skal være modtaget senest den 10. oktober 2022. 

 

Derefter vil Slots- og Kulturstyrelsen senest 3 måneder efter denne dato beslutte, om 

fredningen skal ophæves. 

 

Konsekvenser 

Indtil spørgsmålet om ophævelse er afgjort, er bygningen stadig fredet, og der må derfor 

ikke ske bygningsarbejder og lignende, som rækker ud over almindelig vedligeholdelse, 

medmindre Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilladelse.  

 

Dette følger af § 10 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

 

Undtaget herfra er visse typer af bygningsarbejder, som kan iværksættes på grundlag 

af skriftlig underretning, jf. § 10, stk. 5, i lov om bygningsfredning og bevaring af 

bygninger og bymiljøer. Reglerne herfor fremgår af bekendtgørelse nr. 1588 af 28. juni 

2021 om hvilke bygningsarbejder i fredede bygninger der ikke kræver forudgående 

tilladelse. 

 

Offentlig bekendtgørelse 

Slots- og Kulturstyrelsen vil foretage offentlig bekendtgørelse af forslaget om ophævelse 

af fredningen på sin hjemmeside med oplysning om fristen for indsendelse af 

bemærkninger. 
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