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HVAD ER EN 
LOKALPLAN? 

INDHOLD 
En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan 
fastsætte bindende bestemmelser for et områdes 
fremtidige anvendelse, udstykning, placering og 
udformning af bebyggelse, materialer, 
beplantning, vej/ og stiforhold m.v. 

Lokalplanen er bindende for den enkelte 
grundejer. 

Vedtagelsen af en lokalplan medfører ikke  
handlepligt, dvs man skal ikke ændre på eksiste�

rende forhold for at bringe dem i overensstem�

melse med lokalplanens bestemmelser, men der 
er pligt til at følge lokalplanens bestemmelser, 
når ændringer ønskes. 

Det betyder også, at en ejer kan reparere et 
vindue eller en dør, f.eks. efter et indbrud eller 
en skade, uden at skulle udskifte bygningsdelen. 
Tilsvarende kan eksempelvis bølgepladetage 
repareres og plader kan udskiftes. 

Ønskes taget imidlertid fuldstændigt omlagt eller 
skiftet til et helt nyt tagmateriale, skal 
lokalplanens bestemmelser følges. 

TILVEJEBRINGELSE 
Byrådet kan til enhver tid udarbejde lokalplaner, 
men der skal altid være en lokalplan, inden et 
større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning 
kan sættes i gang. Lokalplanen må ikke stride 
mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal 
kommuneplanen ændres med et tillæg først. 

OFFENTLIG DEBAT 
Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til 
offentlig debat i mindst 8 uger, hvor borgere og 
myndigheder kan komme med ændringsforslag 
og bemærkninger til lokalplanforslaget. 

Byrådet behandler de modtagne bemærkninger 
og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de 
skal imødekommes. Byrådet vedtager forslaget 
endeligt og bekendtgør herefter planen i pressen. 

DISPENSATIONER 
Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra 
bestemmelserne i lokalplanen, og kun hvis 
dispensationen ikke strider mod principperne i 
lokalplanen – som f.eks. anvendelses/ og 
formålsbestemmelserne. 

OFFENTLIG HØRING  
Byrådet har d. 18 april 2013 vedtaget at sende 
forslag til lokalplan 164 i 8 ugers offentlig høring 
i perioden d. 22 april 2013. til d. 26 juni 2013.  

Eventuelle indsigelser og bemærkninger skal 
være kommunen i hænde senest d. 27 juni 2013. 
og sendes til:  

kommunen@guldborgsund.dk  
eller  
Guldborgsund Kommune  
Teknik og Miljø  
Parkvej 37  
4800 Nykøbing F 
 
Der afholdes borgermøde d. 15 maj 2013 kl. 19 i 
Nysted Bio. 
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BAGGRUND 

FORMÅL 
Byrådet ønsker med lokalplanen at give mulighed for 
bevarelse af det særlige unikke kulturmiljø der er i net/
op dette område.  

BAGGRUND 
Baggrunden er en ejers ønske om nedrivning af eksist. 
ejendom samt opførelse af ny fritidsbolig af moderne 
karakter. Kommunen har i den forbindelse meddelt §14 
forbud mod nedrivning og har derfor udarbejdet denne 
lokalplan der regulerer nedrivninger og bevaringsværdi/
ge byggerier.  

VEJLEDNINGSBLADE   
Ønsket med denne og de øvrige nye bevarende lokalpla/
ner i kommunen er at gøre ejere af bevaringsværdige 
bygninger opmærksomme på, hvordan de kan bibeholde 
eller højne deres ejendoms bevaringsværdi. Til beva/
ringsplanerne bliver der lavet en række vejledningsblade 
der er tænkt som inspiration, og som samtidigt udgør et 
fælles grundlag for ejere, håndværkere og kommunens 
sagsbehandlere i forbindelse med byggeansøgninger. 

Vejledningsbladene giver et godt indblik i bygningsbeva/
ring, og kommunen håber, at de vil give flere lyst til at 
gå nænsomt til værks og tage udstrakt hensyn til de 
ældre huses håndværksmæssige kvaliteter i forbindelse 

med vedligeholdelse, ombygninger og tilbygninger. Vej/
ledningsblade vil kunne hentes fra hjemmesiden 
www.guldborgsund.dk eller tilsendes på anmodning: 

LOKALPLANENS INDHOLD 

REDEGØRELSE 
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OMRÅDET 
Lokalplanområdet omfatter området ejendommene 
langs kysten på Strandhus Alleen. 

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Strandhus 
Alleen, mod øst af Holtevej, mod syd af kysten, samt 
mod vest af åbne marker. 

Området er eksisterende boliger der til dels anvendes 
som helårsboliger dels fritidsboliger (weekendattest boli/
ger). 

HISTORIE  
Ser man på det overordnede kulturlandskab i 1500/
1700tallet i området omkring Nysted og for den sags 
skyld hele landet bestod landsbyerne af samlede bebyg/

gelser i form af forte/ eller vejbyer omgivet af jorder, 
bymarken og overdrevet. Vantore var i 1700tallet en 
langstrakt vejby, som delvis var opdelt i en østlig og en 
vestlig del. På et historisk original 1 kort fra 1796 er 
landsbyens to dele benævnt Øst Vantore og Vest Vanto/
re. Hver gård i byen havde et antal agre spredt ud over 

ejerlavet, så alle gårde fik del i både god og dårlig jord. 
Jordfordeling betød, at landsbyen i fællesskab måtte 
enes om driften. Dyrkningsfællesskabet var rammen om 
landsbyens liv. Bønderne i Vantore var fæstere under 
grevskabet Christiansholm – dvs. Ålholm slot.  

I slutningen af 1700tallet blev det danske landbrugs/
samfund udfordret og med nye landbrugsreformer blev 
det dyrkede landskab markant ændret. Reformerne gik 
bl.a. ud på at dyrkningsfællesskabets driftsfællesskab 
skulle opløses og landsbyjorderne udskiftes. Jorddriften 
blev lagt ud på den enkelte bonde, og i stedet for man/
ge spredte agre indenfor ejerlavet fik hver gård nu sam/
let al sin jord. Samtidig blev gårdene udflyttet fra lands/
byen, de fleste gårde samlede deres jord omkring går/
den. Målet var at effektivisere landbruget, hvilket var 
økonomisk attraktivt, da der var gode indtjeningsmulig/
heder på landbrugsprodukter. I Danmark skete udskift/
ningen som blok/, kam/ eller stjerneudskiftning. 

Udskiftningen af Vantore over en årrække begyndende i 
1796 og sluttede i 1805/1807, og skete som en blokud/
skiftning af markerne. En del af bønderne blev bosat i 
byen, mens den resterede halvdel flyttede ud.  

Jordstykkerne ved kysten, der ligger i forlængelse af de 

to marker Øster bys søndre mark og Øster bys mark, 
kaldes i dag Vantore Strandhuse. Før udskiftningen til/
hørte jordstykkerne bønderne i Øst Vantore. Her havde 
de adgang til engarealer som de benyttede til bl.a. 
græsning og rørskær.  I forbindelse med udskiftningen 
overtog byens husmænd, småhåndværkere og landar/
bejdere de små jordstykker langs kysten, da jorden her 
var ringere end inde i landet. Dermed fik bønderne sam/
let deres jord i store og bedre markstykker inde i landet 
og afgav samtidig deres små jordstykker langs kysten. 

Jordstykkerne på Strandhus Alleen er smalle og lange. 
Mod kysten har der historisk set været engarealer, mens 
der på matriklernes nordlige ende er placeret beboelse – 
helt op ad vejen. Om der har været beboelse på disse 

Strandhus Alleen nr. 20. Smalt længehus, hvad der den 

oprindelige bygningsform. 

Strandhus Alleen 16, er et hus fra 1827, hvilket betyder 

at huset er bygget forholdsvis kort tid efter udskiftningen. 

Huset er som type meget karakteristisk for lollandsk byg/

geskik med sit bindingsværk der er kalket over og helval/

met tag i strå med holstensk mønning.  

Målebordsblad, Vantore, første halvdel af 1900tallet. Læg 

mærke til bebyggelsesstrukturen, som er placeret tæt 

langs Strandhus Alleen som perler på en snor. Kilde: Kort

/ og Matrikelstyrelsen. 
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beplantes og skal fremstå som en åben strandeng. 

KORTBILAG 

Kortbilag 1 viser lokalplanområdets afgrænsning, samt 
de eksisterende matrikulære forhold.  

Kortbilag 2 viser principper for beplantning. 

Bilag 3 angiver bevaringsværdige bygninger. 

matrikler inden udskiftningen, har det pt. ikke været 
muligt at vurdere for museet.  

Matriklerne består stadig af små striber jord, der har 
bibeholdt deres størrelse i mere end 200 år. Det bety/
der, at det lille fine kulturmiljø, Vantore Strandhuse, 
stadig den dag i dag er præget af de markinddelinger og 
vejstrukturer, som kan føres tilbage til tiden før udskift/
ningen. Disse etablerede strukturer blev i forbindelse 
med udskiftningen i 1805/1807  yderligere forstærket i 
og med, at jordstykkerne blev bebygget.  

I lokalplanen er matrikelstrukturen bevaret. Bebyggelse 
bibeholdes langs Strandhus Alleen, nordligt på matrik/
lerne, således at grundene sydligt bevares ubebygget.  

Det samlede kulturhistoriske udtryk er stort aktiv for 
området. 

ANVENDELSE 
Området anvendes til boligformål, endvidere er der mu/
lighed for erhverv der kan indpasses uden miljøgener 
samt  gårdbutikker. 

BEBYGGELSE 

Ny bebyggelse skal opføres med hovedbygningen og  
tagrygningen parallelt med Strandhus Alleen, da dette 
er den oprindelige placering for de fleste huse. Der er 
endvidere bestemmelser om byggeriets udformning og 
materialer 

BEVARINGSVÆRDIG BEBYGGELSE 
Lokalplanen udpeger en række bevaringsværdige byg/
ninger, det drejer sig primært om de tilbageblevne strå/
tækte huse. Her bliver der stillet ekstra krav til hvordan 
de må renoveres og vedligeholdes. 

Bevaringsværdige huse må ikke nedrives uden kommu/
nens tilladelse. 

TRAFIKFORHOLD 

Lokalplanen ændrer ikke på de nuværende vejforhold 

UBEBYGGEDE AREALER 

Typisk for lokalplanområdet er de lange grunde der lø/
ber fra Strandhus Alleen og ned til vandet. 

Lokalplanen lægger op til at der skal etableres levende 
hegn mellem de enkelte grunde, tættest ved bebyggel/
sen langs Strandhus Alleen og så tyndet ud nærmere 
vandet. Den nederste tredjedel af grundene må ikke 
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STATSLIG PLANLÆGNING 

KYSTOMRÅDE  
Der er i Planloven fastsat særlige regler for planlægning 
i kystnærhedszonen (kun landzone) og de kystnære 
byzonearealer. 

Lokalplanen giver ikke mulighed for nybyggeri i væsent/
lig grad, der vil primært være tale om erstatningsbygge/
ri ved evt. nedrivninger. 

Lokalplanen vurderes således ikke at være omfattet af 
planlovens særlige bestemmelser for kystområder. 

 
STRANDBESKYTTELSESLINJE 
Hele lokalplanområdet er omfattet af 
strandbeskyttelseslinien. I forbindelse med lokalplanens 
endelige vedtagelse søges der om ophævelse af 
strandbeskyttelsen for den del af lokalplanområdet 
nærmest Strandhus Alleen hvor der ligger bebyggelse. 

 
NATURA 2000 
Lokalplanområdet ligger i Natura 2000/område. nr. 173, 
herunder Habitatområde, nr. 152 og Fuglebeskyttelses/
område nr. 83.  

Det vurderes, at gennemførelsen af lokalplanforslaget 
ikke vil påvirke udpegningsgrundlagene væsentligt pga. 
indholdet i lokalplanen (bevaring af kulturmiljø uden 
fysiske ændringer). Lokalplanforslaget kan heller ikke 
umiddelbart få afledte konsekvenser ved realisering. Der 
skal derfor ikke udarbejdes en konsekvensvurdering.  

Det vurderes samlet, at gennemførelse af lokalplanen 
ikke vil påvirke Natura 2000/området væsentligt.  

HABITAT—(BILAG IV/ARTER) 
Det vurderes også pga. indholdet i lokalplanen, jf. oven/
for, at gennemførelsen af planforslaget ikke væsentligt 
kan beskadige bilag IV/plantearter samt ødelægge yngle
/ og rasteområder for bilag IV/dyrearter, jf. Habitatbe/
kendtgørelsen § 11, stk. 2, (BEK nr. 408/2007). 

KOMMUNEPLAN 

I Kommuneplan 2009/2021 ligger området i det åbne 
land.  

 

MILJØFORHOLD 

STØJ  
Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give 
anledning til støjgener. De af Miljøministeriet til enhver 
tid fastsatte vejledende grænseværdier for 
støjbelastning skal overholdes. 

Foranstaltninger til afværgning af støjgener skal 
etableres, inden ny bebyggelse tages i brug. Det vil 
betyde at der skal foretages en støj kortlægning af 
planlagte aktiviteter i forhold til de omliggende 
sommerhusområder. Støjkortlægningen skal synliggøre 
behovet for evt. støjdæmpende tiltag. 

SERVITUTTER 

Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitut/
ter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af 
denne. 

FORSYNING 

BYGGEAFFALD  
Bortkørsel af nedrivningsmaterialer og jord m.m. må 
kun ske efter anmeldelse til kommunen i henhold til 

Hele lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelse 

GBS Land 
Det åbne land 

Anvendelse 

Bebyggelse 

Friarealer Se generelle bestemmelser 

Trafikale forhold Mht. parkering se de generelle 
rammebestemmelser 

Zonestatus Arealerne ligger i Landzone 

Andet Se retningslinjer i kommuneplanens kapi/
tel 4. Se retningslinjer i kommuneplanens kapitel 
4. Se i øvrigt generelle rammebestemmelser 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN  
PLANLÆGNING OG LOVGIVNING 
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Miljøloven. 

AFFALD   
Dagrenovation skal behandles, udformes og placeres 
efter reglerne fastsat i kommunens affaldsregulativ. 

MUSEUMSLOVGIVNING 

FORTIDSMINDER 
På matrikel nr. 21a findes et beskyttet dige 

Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbin/
delse med opførelsen af nyt byggeri, skal det lokale kul/
turhistoriske museum inddrages efter reglerne i Muse/
umslovens kapitel 8, således at området kan undersø/
ges for eventuelle fortidsminder i jorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILJØVURDERING 

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gen/
nemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget, og 
på den baggrund er det Byrådets vurdering at der ikke 
skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen og kom/
muneplantillægget, idet planerne ikke vurderes at danne 
grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirk/
ning af miljøet jf. § 3, stk. 1 nr. 3 i Lov om miljøvurde/
ring af planer og programmer. 

Angivelse af beskyttet dige. 
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MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 

Når en lokalplan er offentliggjort i henhold til Lov om 
planlægning (Planloven) § 24, må ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyt/
tes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af 
den endelige lokalplans indhold. 

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som 
hidtil. 

Når fristen for at komme med indsigelser mod eller æn/
dringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan Byrå/
det give tilladelse til, at en ejendom, der er omfattet af 
forslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, så/
fremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, 
og der er tale om et byggearbejde m.v., der ikke er lo/
kalplanpligtig efter planlovens § 13, stk. 2. Det er endvi/
dere en forudsætning, at ingen statslig myndighed har 
modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt. 

Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og 
godkendte lokalplan er offentliggjort / dog højst et år 
efter lokalplanforslagets offentliggørelse. 

 

ENDELIGE RETSVIRKNINGER 

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af 
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, 
ifølge Lov om planlægning (Planloven) §18, kun udstyk/
kes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmel/
se med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan 
fortsætte som hidtil. 

Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitut/
ter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af 
denne. 

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering 
af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. 

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige 
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forud/
sætning af, at det ikke strider mod principperne i lokal/
planen. 

Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebrin/
gelse af en ny lokalplan. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
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 I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. sep/
tember 2009) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område: 

§ 1.  LOKALPLANENS FORMÅL 

 Lokalplanens formål er: 

 – at bevare stiltræk, bygningsdetaljer og andre værdifulde særpræg på 
de bevaringsværdige huse, 

 – at sikre at bygningsændringer sker enten som en tilbageførsel til et 
tidligere udseende eller som en videreudvikling, der tager hensyn til den 
enkeltes ejendoms alder og byggestil, 

 – at ny bebyggelse tilpasses områdets  skalaforhold, 

 – at fastsætte bestemmelser for placering, udformning og materialevalg 
for nybyggeri der betinger, at byggeriet udføres i et nutidigt formsprog 
indpasset det historiske kulturmiljø. 

§ 2.  OMRÅDE OG ZONESTATUS 

2.1.  Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 
19b, 28, 29, 33, 36, 38a, 39a, 42a, 30b, 42b, 34, 31c, 38c, 38d, 37, 35, 
19d, 32a samt en del af 21a, Vantore By, Vantore samt alle parceller der 
udstykkes fra de nævnte ejendomme. 

2.2.  Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone. 

§ 3.  ANVENDELSE 

 Området må benyttes til boligformål, samt sommerhus og erhverv der 
 kan indpasses uden genevirkninger for omkringboende. Endvidere kan 
 der etableres gårdsalg.  

§ 4.  UDSTYKNINGER. 

4.1. Grunde skal udstykkes i en  bredde af 70/80 m, parallelt med de øvrige 
grunde og med en min. størrelse på 2000 kvm. 

4.2. Ved ny udstykninger skal der plantes i matrikelskel som betingelse for 
ibrugtagning. 

4.3. Ved en eventuel sammatrikulering eller udstykning skal de historiske 
ejendomsskel (matrikelskel) bevares som synlige opdelinger ved be/
plantning i henhold til § 9. 

4.4. Hvis grunde udstykkes således at de løber fra Strandhus Alleen og til 
vandet skal de beplantes i henhold til § 9. 

BESTEMMELSER 
LOKALPLAN 164 
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§ 5.  VEJ6 OG STIFORHOLD 

 Lokalplanen ændrer ikke på eksisterende vejforhold. 

§ 6.  BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

6.1.1. Der må på den enkelte grund bygges bolig på max. 250 kvm. samt gara/
ger, udhuse , skure o.lign. på max. 100 kvm 

6.1.2. Bygninger kan kun opføres indenfor en afstand af 25 m fra vejskel  ved 
Strandhus Alleen. Undtaget herfra er Holtevej 4. 

6.2.1. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. (svarer til 1 etage 
med udnyttet tagetage) 

6.2.2.  Facadehøjden på hovedhuse må ikke overstige 3 m til sternlinien målt 
fra overkant på sokkel. Højden til tagrygningen må ikke overstige 7,5 m. 

6.2.3. Hovedhus skal opføres som længehuse med tagrygning parallelt med 
Strandhus Alleen. Og i en afstand mellem 4/8 m fra vejskel. Undtaget 
herfra er Holtevej 4. 

6.2.4.  Husdybden for hovedhuse må maksimum være 8 m og huslængden skal 
minimum være 1,5 gange husdybden.  Undtaget herfra er Holtevej 4. 

6.2.5. Hvis der opføres mere end 130 kvm bygning i grundareal kan en del af 
bygningsarealet etableres som  sidebygning/er, der opføres i samme 
form, materialer og farver som hovedhuset.. Sidebygninger skal vende 
ud mod havesiden. 

 TILBYGNINGER, UDHUSE, CARPORTE, UDESTUER OG LIGN. 
6.3.1. Garager, carporte og udhuse må ikke sammenbygges med hovedhuset 

og skal placeres i en afstand på mindst 2,50m fra øvrige bygninger på 
grunden og skal placeres minimum 2 m bag hovedhusets facadelinie. 

6.3.2.  Facadehøjden på udhuse, udestuer og glastilbygninger må ikke oversti/
ge 2,5 m til sternlinien. Højden til tagrygningen må ikke overstige 5 m. 

6.3.3. Bag/ og tilbygninger må som hovedregel ikke overstige 50 m2. De må 
kun opføres i én etage med en facadehøjde i skel på højst 3 m.  

6.3.4. Taghældningen må ikke overstige 30º.  

6.3.5. Udestuer, glastilbygninger og lignende  må ikke vende ud mod Strand/
hus Alleen. Undtaget herfra er Holtevej 4. 

§ 7.  NY SAMT IKKE BEVARINGSVÆRDIGE BEBYGGELSES 
YDRE FREMTRÆDEN. 

 GENERELT 
7.1.  Bygninger skal have harmoniske bygningsformer og proportioner, mate/

rialevalg og farver i overensstemmelse med det eksisterende omgivende 
kulturmiljø. 

7.2. Nye huse skal opføres som længehuse med symmetriske saddeltage 
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med vinkel med det vandrette plan mellem 45 og 50 grader. 

7.3.  Udvendige bygningssider må kun fremtræde som murværk i tegl, bin/
dingsværk udfyldt med tegl / pudset eller tyndpudsbehandlet, herunder 
vandskuring, malede eller kalkede. 

7.4. Mindre facadepartier, garager/carporte og udhuse må udføres klinkbe/
klædte eller som „én på to“. 

7.4.1. Træbeklædningen skal stryges med dækkende farve, jf.§ 10 om farver. 

 TAGE 
7.5.1.  Tage på beboelsesbygninger skal beklædes med strå eller dækkes af 

røde vingeteglsten, mørke eller røde betontagsten eller sort skifer. 

7.5.2. Tagfoden skal løbe uafbrudt i hele husets længde. 

7.5.3. Ved nyopførte bindingsværkshuse skal benyttes strå eller røde tegl. Det/
te gælder også ved ombygning og renovering. 

7.5.4. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 

7.5.5. Der må ikke udføres udhæng bortset fra gesimsløsning.  

7.5.6. Stråtage skal udføres med traditionel udhæng med opskalkning. Tagud/
hæng må ikke være større end 0,5 m regnet vinkelret på facaden. 

7.5.7. Tage på mindre bygninger skal beklædes med strå, røde vingetegl eller 
sort tagpap med listedækning eller som glatdækning. 

7.5.8. Tage på garager, carporte og udhuse større end 20 m², skal udføres 
med saddeltag og hældning mellem 45 og 50 grader. 

7.5.9. Tage på carporte og udhuse mindre end 20 m² skal udføres med 
taghældning mellem 10 og 50 grader eller med ligesidigt hældning. 

 KVISTE OG OVENLYS 
7.6.1. Lystilgang til udnyttede tagetager skal ske ved etablering af kviste, 

ovenlys eller som rytterlys.  

7.6.2.. Alle kviste eller ovenlys på en tagflade skal være ens. 

 TAGNEDLØB 
7.7. Tagnedløb og tagrender skal fremstå med overflade i zink og med 

knæk . 

 VINDUER, DØRE OG PORTE. 
7.8.1. Vinduer skal udføres med sidehængte rammer. De enkelte dele af vindu/

et skal gives følgende bredde karme 25/32 mm, rammer maks. 50 mm, 
og sprosser 20/25 mm. Vinduesrammer må ikke være forsynet med 
synlige udluftningsventiler. 

7.8.2. Ved nyopførte bindingsværkshuse skal benyttes træ. Dette gælder også 
ved ombygning og renovering. 

7.8.3 Døre og porte, der er synlige fra Strandhus Alleen, skal udføres i træ, 
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smedejern og males i en dækkende farve, der harmonerer med det 
samlede bygningsanlæg. 

7.8.4. Døre skal udføres som fyldningsdøre 

7.8.5. Der må ikke isættes råglas, coatede ruder med spejlvirkning, synligt 
tonet glas eller buet glas i vinduer og døre der er synlige fra offentlige 
byrum. 

 UDESTUER TILBYGNINGER O.LIGN. 
7.9.1. Til udestuer, glastilbygninger og lignende må kun anvendes klart plant 

glas, plastplader er ikke tilladt. 

7.9.2. Til garager, skure og lign. kan der bruges tagpap og træbeklædning. 

§ 8.  BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER   

 Bilag 3 angiver bevaringsværdige bygninger. 

 GENERELT 
8.1.1. Enhver ændring forudsætter forudgående tilladelse – herunder udskift/

ning af eller ændring af vinduer, døre, facader, tage, skorstene, andre 
bygningsdetaljer og farver. 

8.1.2. Hvis der oprindeligt har været brugt et andet materiale end det der er 
omtalt i bestemmelserne, kan dette altid benyttes. 

8.1.3.  Ved om/ og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal der tages 
udgangspunkt i husets/bebyggelsens oprindelige proportioner, materiale 
og konstruktioner. 

8.1.5.  Materiale til tage, vinduer, døre, tagrender, inddækninger og facader 
skal have samme karakter og materialetype som det, der oprindeligt 
hørte til huset. 

 FACADER 
8.2.1.  Udvendige bygningssider må kun fremtræde som murværk i tegl, bin/

dingsværk udfyldt med tegl / pudset eller tyndpudsbehandlet, herunder 
vandskuring, malede eller kalkede. jf. også § 10 om farver. 

8.2.2. Mindre facadepartier, garager/carporte og udhuse må udføres klinkbe/
klædte eller som „én på to“. 

8.2.3. Træbeklædningen skal stryges med dækkende farve, jf. § 10 om farver. 

8.2.4. Nye murede tavler skal udføres som oprindeligt.  

 GAVLE 
8.3.1. Gavltrekanter ved stråtage kan udføres som "en på to"/beklædning. 

Gavlen må ikke forsynes med udhæng, og vindskeder skal udføres af 
min. 8 x 1V2". 

 TAGE 
8.4.1. Den oprindelige tagform skal bibeholdes, herunder udformning af tagets 

oprindelige afslutninger, opskalkninger og udhæng mm. Tegltage på 
murede huse skal afsluttes med jævn opskalkning fra tagkant og op ad 
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taget over 2/3 rækker tagsten. Tagkanten afsluttes i tagrenden umid/
delbart ud for gesimsen. 

8.4.2. Stråtage skal udføres med traditionel udhæng med opskalkning. Tagud/
hæng må ikke være større end 0,5 m regnet vinkelret på facaden. 

8.4.3.  Tage der er konstrueret til tegl må kun dækkes med røde vinge/tegl af 
ufarvet brændt ler uden glasering eller anden overfladebehandling. Tage 
belagt med cementsten eller andet tagmateriale skal ved udskiftning 
dækkes med røde vingetegl i kvalitet som ovenfor. 

8.4.4. Tegl på rygning, grater og langs frie gavle skal lægges i mørtel. Der må 
ikke anvendes vindskedesten. 

8.4.5. På mindre værksteds/ og sidebygninger kan anvendes tagpap, medmin/
dre bygningen er opført med en anden tagbeklædning. Ved omlægning 
af tagbeklædning skal tagets oprindelige udformning respekteres.  

8.4.6. Der må ikke udføres udhæng bortset fra gesimsløsning. Huse med strå/
tag skal ved udskiftning af tagbeklædningen igen beklædes med strå. 
Stråtage skal udføres medtraditionel udhæng med opskalkning. Tagud/
hæng må ikke være større end 0,5 m regnet vinkelret på facaden.  

8.4.7. Eksisterende stråtage skal bevares. Stråtage skal tækkes med enten 
halm eller rør 

8.4.8. Stråtage skal udføres med traditionel udhæng med opskalkning. Tagud/
hæng må ikke være større end 0,5 m regnet vinkelret på facaden. 

8.4.9. Taghætter o.lign. skal fremstå med overflade i zink. 

 TAGNEDLØB 
8.5. Tagnedløb og tagrender skal fremstå med overflade i zink og med 

knæk . 

 SKORSTENE 
8.6.1. Skorstene må ikke fjernes, men skal bibeholdes og vedligeholdes i en 

form der passer til husets arkitektur og byggeskik. 

8.6.2.  Rekonstruktion af skorstene skal udføres i et for huset tidstypisk ud/
seende. Skorstenen skal opmures og som hovedregel sidde midt over 
tagryggen og normalt opføres med tre led: sokkel, skaft og udkravet 
gesims. 

8.6.3.  Inddækninger skal mures på tegl/ og skifertage. 

8.6.4.  Stålskorstene eller attrapskorstene (udført i krydsfiner eller lignende) 
tillades ikke. 

8.7.5. Tagtrin skal placeres på haveside. 

 DØRE, VINDUER OG PORTE 
8.7.1. Vinduer og døre skal respektere bygningens oprindelige fagopdeling, 

stiltræk m.h.t. rammer, sprosseprofiler og materiale (udføres i træ og 
males), medmindre huset oprindeligt er opført med vinduer og døre i 
andet materiale. 

Eksempler på forskellige mønnin/

ger. Ved nylægning af stråtag 

anbefales D. Holstensk mønning, 

da dette er den måde man histo/

risk har afsluttet stråtage på 

Lolland. 

A: Mønning med tørv. 

B: Mønning med kragetræer. 

C: Mønning med halm eller lyng, 

fastholdt med galvaniseret net. 
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8.7.2. Nye dørpartier skal udføres som symmetriske fyldningsdøre, hvor disse 
har været anvendt. 

8.7.3. Til erstatning for smalle dobbeltdøre kan enkeltdøre accepteres, hvis de 
placeres midt i dørhullet. Faste sidepartier i kun en side tillades ikke. 

8.7.4. Vindue må ikke forekomme i dørfaget bortset fra vindue over dør, som 
indgår i karmens konstruktion og er forsynet med sprosser efter nærme/
re godkendelse. ”Fan”døre og lign. tillades ikke. 

8.7.5. Tofløjede døre efter traditionel byggeskik må ikke ændres. 

8.7.6. Vinduer og døre skal være udført i træ (medmindre bygningen oprinde/
ligt er opført med vinduer og døre i andet materiale.) og skal stryges 
med farve af karakter som dækkende oliemaling afstemt med bygnin/
gens facadefarve. (med hensyn til farver se. §..) 

8.7.7. Nye vinduer i beboelseshuse skal udføres med en opdeling tilpasset byg/
ningens alder og byggestil. Vinduet skal udføres i træ og som sidehængt 
med: a) koblede rammer, b) forsatsvinduer eller som dannebrogsvindu/
er ned termoruder. 

8.7.8. De enkelte dele af vinduet skal gives følgende bredde karme 25/32 mm, 
rammer maks. 50 mm, og sprosser 20/25 mm.  

8.7.9. Der må ikke opsættes udvendige tremmeskodder. 

8.7.10.Vinduesrammer må ikke være forsynet med synlige udluftningsventiler, 
og der må ikke isættes råglas, coatede ruder med spejlvirkning, synligt 
tonet glas eller buet glas i vinduer og døre der er synlige fra offentlige 
byrum. 

8.7.11.Porte og låger, der er synlige fra offentlig vej, skal udføres i træ, sme/
dejern og males i en dækkende farve, der harmonerer med det samlede 
bygningsanlæg. 

 KVISTE OG TAGVINDUER 
8.8.1. Oprindelige kviste, herunder frontispice, skal bevares.  

8.8.2. Tagvinduer mod Strandhus Alleen skal udføres som traditionelle GVO/
tagvinduer. Der kan flere vinduer oven på elller ved siden af hinanden 
for at sikre lysindtag. 

8.8.3. Ovenlysvinduer må kun anvendes i tagflader mod havesiden. 

8.8.4. Ovenlysvinduer skal udføres i konstruktion, der rager mindst muligt op 
over tagfladen og af mindst mulige dimension og skal udføres med skjult 
inddækning. 

8.8.5. Kviste og ovenlysvinduer må kun tilføjes efter særlig tilladelse. Kviste 
skal anvendes i stedet for ovenlysvinduer mod Strandhus Alleen.  

8.8.6. Placering, størrelse og udformning af nye kviste og tagvinduer skal til/
passes den samlede tagflade samt husets facader, fx. ved at flugte med 
vindues/ og/eller dørhuller eller ved symmetrisk placering på tagfladen. 

8.8.7. Kviste må maksimalt være to/rammede med en maksimal bredde på 
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1,5m, dog maksimalt 1/4 af facadens længde.  

8.8.8. Der skal som minimum være 3 teglrækker over kvisten og 3/4 teglræk/
ker foran kvisten der løber ubrudt igennem. 

8.8.9. Alle kviste på en tagflade skal være ens. 

8.8.10. Kvistens flunker (sider) skal udføres som lukkede flunker, enten pudse/
de, beklædt med zink med falser stående vinkelret på taget, plan grå 
eternit eller med glas. 

8.8.11.Stråtagskviste må højst udføres som et to/rammet vindue, helst med en 
halvrundet form. Kvisten må af tekniske og æstetiske grunde aldrig ha/
ve lodrette sider, og dens stråtag og sider skal være jævnt afrundede og 
’løbe’ smukt og jævnt. 

8.8.12. Der skal tages hensyn til redningsåbninger, som kan anbefales etable/
ret ved kviste, gavlvinduer og på havesiden.  

 UDHUSE, CARPORTE, UDESTUER OG LIGN. 
8.9.1. Udhuse, carporte og garager og lignende mindre bygninger skal udføres 

med ydervægge af karakter som ejendommens hovedhus, eller i en let 
trækonstruktion med beklædning. 

8.9.2. Udestuer, glastilbygninger og lignende skal udføres så de harmonerer 
med husets arkitektur. Der må kun anvendes klart plant glas, plastpla/
der er ikke tilladt.  

§ 9.  UBEBYGGEDE AREALER  

9.1.1.  Nyplantning af hække og træer skal ske med stedstypiske arter som: 
tjørn, snebær, liguster, hassel, hyld, lind, el, avnbøg og røn, bærbuske 
eller frugttræer. 

9.1.2. Der må ikke plantes invasive arter som f.eks. kæmpe bjørneklo, rynket 
rose, japansk pileurt eller glandsbladet hæg. 

9.1.3.  Oplagring/opbevaring af materialer, campingvogne, både og uindre/
gistrerede køretøjer er ikke tilladt mod offentlig vej. 

9.1.4. Ubebyggede arealer må kun anvendes som gårdsplads, haver, grønne 
områder og p/pladser. 

 FORHAVER OG FORAREALER 
9.2.1. Forhaver/forarealer mellem hovedbygning og Strandhus Alleen skal pri/

mært fremstå med beplantning eller tilsvarende anlæg til ophold samt p
/pladser. Forarealer/forhaver skal fremstå grønne, det betyder at der 
ikke må være så meget fast belægning, perlegrus og lignende at dette 
dominerer. 

 HEGNING 
9.2.2.  Der må ikke foretages hegning i arealet mellem husets facadelinje og 

Strandhus Alleen. Arealet skal fremstå åbent. 

 BEPLANTNING 
9.3.1 Skel mellem matrikler markeres med levende hegn. 

Kommentar til 8.8.11 

Eksempel på kvist der opfylder 

lokalplanens bestemmelser. 
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 DELOMRÅDER 
9.4.1. Delområde 1. Indenfor en afstand af 50/60  meter fra vejskel i Strand/

hus Alleen kan  der  etableres haver, beplantning kan her være høj og 
tæt. 

9.4.2. Delområde 2. Beplantning kan foretages som levende hegn i matrikel/
skel. Gradvist faldende fra delområde 1 til 3. Det midterste område mel/
lem matrikelskel skal friholdes for beplantning. Se kortbilag 2. 

9.4.3. Delområde 3. Mod vandet skal området fremstå som strandeng, der kan 
være enkelt spredt beplantning som buske i matrikelskel. Se kortbilag 2. 

§ 10. FARVER 

10.1.  Farver på facader og bygningsdele såsom skorsten, mur, sokkel og træ/
værk. må ikke virke skæmmende og skal afstemmes, så der opnås en 
god helhedsvirkning i forhold til omkringliggende bygninger og gadebil/
ledet som helhed.  

10.2. Facadefarver skal vælges med mat overflade (glans 0/5). 

10.2. Følgende farver eller blandinger heraf må benyttes 

 FACADER: 
 Kalkhvid NCS: 0500 / N, NCS: 0502 / Y 

 Okkergul NCS: 0510 / Y40R, NCS: 0540 / Y20R 

 TØMMER I BINDINGSVÆRKSHUSE, TRÆVÆRK SAMT PORTE, VIN
 DUER OG DØRE: 
 Hvid NCS: 0502 – Y, NCS: 0502 / B 

 Sort NCS: 9000 / N 

 Brun NCS: 6020 – Y80R 

 Blå NCS: 5020 – R90B, NCS: 5020 / B10G 

 Grøn NCS: 5520 – G30Y, NCS: 7010 / G70Y 

 Rødbrun NCS: 4050 / Y80R, NCS: 4050 / Y90R 

10.3.  Hoveddøre skal være mørkere end bygningens facader og males  i en 
glans min. 60/80 

10.4. Facader skal farvemæssigt fremtræde som en helhed, dvs. farver på 
skorsten, mur, sokkel og træværk skal afstemmes til hinanden. Facade/
farver skal vælges med mat overflade (glans 0/5) og tilpasses de om/
kringliggende ejendomme. 

10.4. Farver skal godkendes af Byrådet. 

§ 11. NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER 

12.1.  Bilag 3 angiver bevaringsværdige bygninger, disse må ikke nedrives 
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eller ombygges uden Byrådets særlige tilladelse. 

§ 12. BEVARINGSVÆRDIGE TRÆER/BEPLANTNING 

12.1.  Eksisterende beplantning i matrikelskel  skal bevares for så vidt at den 
opfylder §9.4.1. og 9.4.2 

§ 13. TERRÆNREGULERING 

13.1.  Terrænregulering på mere end 30 cm i forhold til det eksisterende ter/
ræn må kun foretages med Byrådets særlige tilladelse. 

§ 14 LEDNINGER OG INSTALLATIONER 

14.1.1. Ingen former for luftledninger kan tillades. Kabelskabe på offentligt 
område og synligt fra dette kræver Byrådets godkendelse. Det skal til/
stræbes at begrænse antal og format af kabelskabe. 

14.1.2.Der tillades ikke synlige ledningsføringer til bebyggelse eller på bebyg/
gelse og hegn vendende mod offentligt areal. Ledningsføring på bygning 
eller hegn i naboskel kan gøres betinget af naboaccept. 

14.1.3.Transformerstationer, pumpestationer og lignende må ikke etableres 
uden Byrådets tilladelse. Placering og udformning skal tilpasses det om/
kringliggende kulturmiljø. 

14.1.4.Placering af master og standere til kommunikationsteknologi, opladning 
af elbiler og lignende skal godkendes i hvert enkelt tilfælde.  

14.1.8.Antenner, paraboler og lign. skal opsættes til havesiden i en højde så de 
ikke er synlige fra offentlige vej. 

 SOLCELLER OG LIGN. 
14.2.1.Tekniske energianlæg som solfangere, solceller, varmepumper, kølean/

læg og lignende må ikke opsættes eller installeres mod Strandhus Alle/
en. (Dog kan der forventes dispensation såfremt der findes typer der 
kan integreres i taget eller bygningen, således at dette bevarer sit ud/
seende) Til havesiden kan meddeles tilladelse til opsætning på jorden, 
på side/ og bagbygninger eller på udhuse, så de syner mindst muligt fra 
offentlige byrum. 

14.2.2.Ved nybyggeri kan tekniske anlæg tillades mod vejside hvis de indgår 
som en integreret del af bygningens arkitektur.  

§ 15  BONUSVIRKNING 

 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i 
landzone jf. planlovens § 35, stk. 1 og 4, som er nødvendige for 
lokalplanens virkeliggørelse. 

§ 16. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
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16.1.  Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, 
kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning §18, 
udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med 
planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen/
dom kan fortsætte som hidtil. 

16.2.  Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufore/
nelige med lokalplanen, fortrænges af denne. 

16.3.  Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de an/
læg m.v., der er indeholdt i planen. 

16.4.  Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af 
lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer 
den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. 

16.5.  Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny 
lokalplan. 

§ 17. VEDTAGELSESPÅTEGNING 

 Således vedtaget som forslag, til udsendelse i offentlig høring, af Guld/
borgsund Byråd på mødet den 18 april 2013 

 

 

 

 John Brædder     Claus Thykjær 

 Borgmester      Kommunal direktør 
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