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Salg af Storegade 36, Rønne - den tidligere Amtmandsgård 
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Hvem beslutter 

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé 

Bornholms Regionskommune ejer ejendommen Storegade 36 i Rønne – Amtsmandsgården –, der 
hidtil har været udlejet til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen er fraflyttet ejendommen og har nu 
til huse i andre lokaliteter på Bornholm. Regionskommunen skal tage stilling til, hvordan der skal 
forholdes med dette aktiv, herunder om ejendommen skal sælges og i givet fald, om der skal knyttes 
særlige vilkår i forbindelse med et salg. 

Indstilling og beslutning 

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter sagen og tager stilling til 
om, 

a)   om ejendommen skal sælges 

b)   om ejendommen i så fald skal sælges samlet eller 

c)    om bygningssættet skal sælges separat, og haven frastykkes og gøres tilgængelig for 
offentligheden eller 

d)   der skal indhentes alternative bud, således at der anmodes om ét bud på den samlede 
ejendom, og samtidigt ét bud på bygningerne, hvor haveanlægget udsondres til brug for 
offentligheden. Efter modtagelsen af bud, forelægges sagen til fornyet beslutning for 
kommunalbestyrelsen.   

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2013: 

Indstillingens punkt a) og d) anbefales. 

Bjarne Kristiansen kan ikke medvirke. 

Sagsfremstilling 

Statsforvaltningen på Bornholm er fraflyttet Storegade 36, Rønne til ejendommen Østre Ringvej 1, 
Rønne, der ligeledes ejes af Bornholms Regionskommune. 



 Regionskommunen skal tage stilling til, hvordan der skal forholdes med den tidligere 
amtmandsgård. 

 Ejendommen, der er beliggende Storegade 36, Rønne, er en historisk interessant ejendom, der 
tidligere har tjent som bolig for amtmanden på Bornholm samt kontorfaciliteter for 
Statsforvaltningen – se bilag. 

 Ejendommen er fredet – såvel bygninger som have. 

 Der er mulighed for at frastykke haven og give adgang for offentligheden som et nyt byrum i 
Rønne Centrum. Såfremt kommunen beholder haven, skal der etableres adgange til haven. Der er 
ikke foretaget vurderinger af eventuelle omkostninger i forbindelse med etablering af sådanne 
indgange.  

 Der er tillige mulighed for at sælge ejendommen. En køber vil skulle respektere 
fredningsbestemmelserne, herunder krav om pasning af haven. Der er tale om en liebhaverejendom, 
der potentielt vil kunne indbringe regionskommunen et betydeligt salgsprovenu. 

  

Sagen blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2013 som lukket punkt, 
men udsat med henblik på tilpasning af sagsfremstillingen, således at sagen kunne behandles som et 
åbent dagsordenspunkt.    

 Økonomiske konsekvenser 

Der er indhentet foreløbige økonomiske vurderinger i forbindelse med overvejelser om salg. Disse oplysninger er der 
ikke redegjort for i sagsfremstillingen, idet offentlighed herom, navnlig inden endelig stillingtagen til eventuelt salg, vil 
svække regionskommunens økonomiske interesser og forhandlingsposition i øvrigt. De nævnte oplysninger vil heller 
ikke være undergivet aktindsigt for offentligheden. Kommunalbestyrelsens medlemmer vil have adgang til disse 
oplysninger via retten til sagsindsigt efter den kommunale styrelseslov, men vil skulle administrere kendskab til 
oplysningerne under iagttagelse af reglerne om tavshedspligt.  

 Supplerende sagsfremstilling og/eller 
Administrativ tilføjelse 

Ingen. 

 Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013 

Historien om forvandling og bevarelse af en bornholmsk have (PDF) 

Deklarationer om fredning (PDF) 

Skitse for udstyhkning af ejendommen (PDF) 

 


