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OM LOKALPLANEN

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, ny bebyggelse, beplantning, veje, 
stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af:

●  Redegørelsen, der forklarer om planens baggrund og forudsætningerne for planen samt beskriver 
hvad planen regulerer.

●  Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan anvendes.

●  Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og vedtaget i byrådet.                       

●  Et matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold til ejendomsskel.

●  Et lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende for områdets 
udnyttelse.

●  Evt. en illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan udføres efter planen. 

HVORNÅR SKAL DER LAVES EN LOKALPLAN?

Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger 
eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes 
en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal over-
føres arealer fra landzone til byzone.
Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde en lokalplan, hvis man fx 
ønsker at vurdere et projekt i en større sammenhæng i planlægningen eller en off entlig diskussion om 
udviklingen af et areal.

OFFENTLIG HØRING

Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, skal det udsendes i off entlig høring i mindst 8 uger. 
I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til æn-
dringer. Når høringen er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man kan imødekomme eventuelle 
indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages endeligt.

Hvis byrådet efter den off entlige høring vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et 
nyt planforslag, starter proceduren forfra med off entliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i supplerende off entlig høring i perioden:
05.12.2019 – 19.12.2019

LOKALPLANENS KONSEKVENSER

En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må – når lokalplanen er vedtaget – ikke etab-
leres byggeri eller anlæg, der er i modstrid med lokalplanen.

Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg, som er lovligt etableret før lokalplanen, 
kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at etablere de 
bebyggelser eller anlæg, som lokalplanen beskriver, men når de etableres, skal det ske efter lokalpla-
nens bestemmelser.

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i lokalplanens bestemmelser.

Når lokalplanen sendes i høring og indtil den er endeligt vedtaget gælder de midlertidige retsvirkninger, 
som er beskrevet i Planlovens §17. Dette handler bl.a. om, at man ikke må foregribe den endelige plans 
gennemførelse. Eksisterende lovlig benyttelse berøres bl.a. ikke af dette.
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KLAGEVEJLEDNING

Du kan klage over den endelige plan til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det
vil sige, om lokalplanen er udarbejdet efter gældende lovgivning. Du kan derimod ikke klage over,
hvorvidt planens indhold er hensigtsmæssigt, herunder om kommunen burde have vedtaget en
anden planløsning.

Klagen skal være indgivet senest fi re uger efter lokalplanens off entliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du fi nder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage 
til og logger på klageportalen med NemId.

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for Næstved Kommune i Klageportalen. Vi sender
herefter din klage videre till Planklagenævnet med vores bemærkninger, medmindre vi beslutter
at imødekomme din klage.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder,
organisationer og off entlige myndigheder. Betaling af gebyret er en betingelse for nævnets behandling
af din klage. Du får gebyret retur, hvis du får medhold i din klage.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke forinden er
ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for
at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune, som videresen-
der anmodningen til Planklagenævnet, der træff er afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Desuden er landsdækkende foreninger og
organisationer klageberettigede, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller at
varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. De skal dog have vedtægter eller
love, som dokumenterer formålet og at de repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Ønsker du afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder, fra du har modtaget
afgørelsen fra Planklagenævnet.
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Lokalplanområdet
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REDEGØRELSE
LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanens formål er at sikre bevaring af Appenæs´ kulturmiljøs ka-
rakteristika og anvise retningslinjer for ombygninger og tilbygninger 
med respekt for den enkelte bygnings alder og arkitektur. Det gælder 
både bevaring af den enkelte bygning, områdets bebyggelsesstruktur, 
det slyngede gadeforløb med tværgående stiforbindelser, de åbne gade-
jordarealer, små fi skermiljøer med skure og stejlepladser samt større 
rumdannende træer og beplantningsgrupper. 

Samtidig skal lokalplanen sikre, at en ny bebyggelse udformes, så den 
underordner sig områdets bebyggelsesstruktur, skala og den materiale-
mæssige og arkitektoniske kontekst, bebyggelsen indgår i. 

LOKALPLANENS BAGGRUND

Baggrunden for igangsættelse af lokalplanen er en ansøgning om til-
ladelse til nedrivning af et af de gamle stråtækte fi skerhuse i Appenæs, 
beliggende på ejendommen Gødsholmvej 1. 

Selvom dette fi skerhus ikke fremstår i høj kvalitet, repræsenterer det 
en særlig byggestil, som prægede fi skermiljøet i Appenæs. Da bebyg-
gelsen er væsentlig nedslidt grundet årelang manglende vedligeholdel-
se, er det ikke længere realistisk at bevare den. 

Der vil derfor kunne gives tilladelse til nedrivning af bebyggelsen.

For at sikre, at ny bebyggelse på ejendommen placeres og udformes 
under hensyntagen til kulturmiljøet, er det besluttet at lade udarbejde 
en bevarende lokalplan for Appenæs kulturmiljø, der bl.a. fastlægger 
retningslinjer for ny bebyggelse på ejendommen Gødsholmvej 1, og for 
de bevaringsværdige bygninger i området. 

LOKALPLANENS OMRÅDE

Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse
Lokalplanen omfatter et større, geografi sk sammenhængende område 
der strækker sig langs den sydlige del af Appenæs Bygade fra Linde-
novvej mod nord til Gavnøvej mod syd. Lokalplanområdet udgør stør-
steparten af landsbyen Appenæs, der ligger ved udløbet af Susåen i 
Karrebæk Fjord. Landsbyen Appenæs er for længst opslugt af Næstved. 

Landsbyen er i kraft af det delvis bevarede landsbypræg med fl ere strå-
tækte længehuse og gamle gårde udpeget som kulturmiljø. Undtaget 
enkelte ejendomme i udkanten af området, der tilhører den moderne 
parcelhusudstykning fra 1970érne, omfatter lokalplanen hele kultur-
miljøet.  

Arealerne, som afgrænser lokalplanområdet mod nordvest, ligger som 
rørskov og strandeng langs Susåen, med små fi skermiljøer med skure 
og stejlepladser samt med bådebroer langs åbrinken.

Mod nordøst grænser lokalplanområdet op til et større parcelhuskvar-
ter – det nye Appenæs, der er udstykket af landbrugsjord tilhørende 
landsbyens gamle gårde.
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Landsbyen Appenæs udgør i dag en del af et større boligområde, som 
både er sammenvokset med Næstved og samtidig udvidet betydeligt 
mod øst. 

Områdets zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 

Områdets nuværende anvendelse
Området er et boligområde, der i dag udelukkende består af enfamilie-
huse, enkelte gårde og et forsamlingshus, men indtil 1970érne fandtes 
der i landsbyen fl ere aktive landbrugsejendomme, fi skerierhverv med 
et røgeri og andre små håndværk. I udkanten af Appenæs fandtes des-
uden en cementvarefabrik, der i 1974 fl yttede til Ydernæs, og arealet 
blev efterfølgende udstykket til parcelhusgrunde. I årenes løb mistede 
landsbyen sine håndværksvirksomheder, og foruden 2 fungerende land-
brugsejendomme er al erhvervet nedlagt.  

Historisk tilbageblik på det gamle Appenæs 
Appenæs ligger godt beskyttet inderst i Karrebæk Fjord på sydsiden 
af Susåen ved indsejlingen til Næstved - eller ved udløbet af Susåen, 
om man vil. I landsbyens navn angives landsbyens landskabelige be-
liggenhed på et næs, men forleddet ’Appe’ kan desværre ikke tydes. 
I 1700-tallet forsøgte man at forklare navnet med tilhørsforholdet til 
abbeden på Skovkloster og skrev derfor i en periode ’Abbednæs’. Den 
ældste form er dog ’Appenæs’.

Landsbyen Appenæs 
(Historiske kort ca. 1900)

Rørskov og strandeng ved Gl. Susåarm
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Indtil udgravningen af den nye kanal til den moderne havn i 1938 gik al 
sejlads til Næstved forbi Appenæs, Ydernæs og Åderup op af Susåens 
gamle løb. Nu er det gamle løb spærret ved Åderup, og der er kun lokal 
sejlads med småbåde. Det gamle åløb er afskåret ved Kanalvej og del-
vis spærret af dæmningen til Ydernæs. 

Appenæs var indtil 1960erne omgivet af åbne marker, men ligger i dag 
i udkanten af Næstved by omkranset af moderne villabyggeri. Endnu 
er Appenæs’ gamle landsbygade velbevaret med længehuse, der ligger 
i gadefl ugten og små veje ned til vandet. Mange af husene er bygget 
i bindingsværk med stråtag. På sydsiden af Appenæs Bygade ligger et 
mindre antal gårde.

Her, ligesom andre steder langs Karrebæk Fjord og Ydernæs, er der 
gjort betydelige fund af bopladser hovedsagelig fra Ertebøllekulturen. 
Stedet var altså velegnet til fi skeri og bosættelse allerede i oldtiden.
I middelalderen var Appenæs en lille landsby. Den nævnes første gang 
i de skriftlige kilder i begyndelsen af 1200-tallet blandt det gods, som 
tilhørte benediktinerklostret, Skovkloster. Man ved, at landsbyen i 
1400-tallet bestod af 10 gårde og et par huse. Skovkloster, ejede de 
fl este af ejendommene i landsbyen, mens nonneklostret på Gavnø, der 
var oprettet 1402, ejede de andre. Beboerne ernærede sig helt eller 
delvist af fi skeri eller landbrug, hvilket afspejler sig i Skovklosters regn-
skaber fra 1467-1481, hvor man kan se, at fem-seks gårdfæstere be-
talte afgifter til Skovkloster i form af arbejde med at fi ske eller ved at 
betale med fi skegarn. Andre betalte afgifter med havre og byg, høns, 
gæs, lam, en hest, enkelte stude og køer eller med brunt og grønt lær-
red og klæde.

Efter reformationen overtog Herluf Trolle i 1560 godset Skovkloster, 
som nu blev til Herlufsholm. Under godset hørte stadig de 10 gårde i 
Appenæs. Nonneklostreret på Gavnø blev nedlagt efter reformationen 
og fortsatte også som privatejet gods, men fl ere ejendomme i Appenæs 
hørte fortsat under Gavnø. 

Hovederhvervene i Appenæs var helt op til moderne tid fi skeri og land-
brug samt lidt håndværk. Ved udskiftningen i 1794 blev fem gårde lig-
gende i den gamle landsby, medens et par gårde fl yttede ud på lands-
byens marker. Skellene mellem de udskiftede gårde kan endnu anes 
som skel i parcelhuskvartererne omkring Appenæs. De smalle længe-
huse i bindingsværk med stråtag i landsbyens nordvestlige del er de 
gamle fi skerboliger.

Indtil 1970erne var Appenæs en helt almindelig lille landsby med små 
huse og gårde. I byen lå Abbednæs Cementvarefabrik, Appenæs Rø-
geri, Abbednæs Frysehus, Appenæs Potteri, en brugsforening, forsam-
lingshus, en slagter og en skole lidt uden for landsbyen.

De gamle erhvervsfi skere opbevarede indtil ca. 1965 deres garn i garn-
hytter, beklædt med rør, som fi skerne mejede langs Susåen ved vinter-
tide. Der eksisterer endnu et par af de gamle garnhytter langs Susåen, 
og de bruges nu af lokale beboere med fi skeri som hobby. 
Fiskerne kogte deres bomuldsgarn mindst én gang om måneden fra 
april til november i tjæreovne, kaldet kutkedler eller barkgryder. Da 
man omkring 1950 gik over til at anvende garn af nylon, blev ovnene 
overfl ødige. Der er stadig bevaret to af de gamle tjæreovne, henholds-
vis ved Gødsholmvej og ved Fjordvej. 

I middelalderen kunne man endnu sejle op ad Susåen til Næstved, 
men større skibe og tilsanding af Susåen betød, at man fra 1700-tal-
let med større besvær måtte omlaste alle skibe på Enø (Mindegabet). 
Fra 1812 kunne skibe fra havet ligge sikkert i havn ved den nye kanal 
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og havn, som blev etableret i Karrebæksminde. Herfra omlastede man 
mellem skibe og pramme. Mellem Mindegabet og Næstved blev pram-
mene trukket af en hest med en prammand ved tømmerne. Manden og 
hesten gik på en sti langs åen. Pramdragernes træksti passerede Appe-
næs. Før pramstien blev anlagt og åløbet uddybet i 1857-1860, måtte 
prammændene ro eller stage prammene mellem Næstved og Karre-
bæksminde. Al færdsel kom altså forbi Appenæs, hvilket har gjort, at 
den ikke lå helt så isoleret som andre landsbyer.

I 1938 åbnede man Næstveds ny havn med kanal. Derved kom Appe-
næs til at ligge isoleret ved den afsnørede del af Susåen. I de seneste 
årtier er Susåens bred rykket længere ud på grund af opfyldning med 
jord og sten og samtidig gror rørskoven til.

Udstykning og byggeriet af moderne parcelhuse syd for det gamle Appe-
næs begyndte for alvor med en udstilling på Hedetoften i 1969, ’Bo69’. 
Denne udstilling, som for størstedelen var af huse i den dyre prisklasse, 
kom til at præge det efterfølgende byggeri i området. I 1970erne ud-
stykkede Gavnø en række grunde i den sydligste del af Appenæs, og 
der blev etableret en lystbådehavn, som dog blev nedlagt efter kort tid, 
da man ikke kunne få tilladelse til en havn på dette sted. Sydøst for den 
gamle landsby ligger nu et moderne villakvarter – det nye Appenæs. I 
den gamle del af Appenæs er der også skudt nye villaer op blandet an-
det på røgeriets og cementvarefabrikkens tidligere grunde.

Luftfoto af landsbyen 
Appenæs ca. 1952

En kutkedel for enden af Fjordvej
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Eksisterende bebyggelse og anlæg

Bebyggelsesmønster
Landsbyens oprindelige bebyggelse ligger i gadefl ugten med Appe-
næs Bygade. Husene, placeret vinkelret eller parallelt med den slyn-
gede gade, skaber et tæt forløb om den. Fra bygaden fører en række 
små stræder ned til åen med små havne med fi skermiljøer. Landsbyens 
struktur med en bygade, som danner landsbyens rygrad, og de tværgå-
ende stræder er velbevaret. 

Bygaden er en traditionel landsbygade med huse på begge sider. Hu-
sene er enten trukket tilbage fra gaden eller ligger næsten helt ude i 
vejskellet, som er et typisk træk fra de lidt større landsbyer.  
Generelt er bebyggelsen i Appenæs ikke særlig ensartet og udover de 
historiske landhuse og gårde, spænder byggestilen bredt - fra murer-
mesterhuse fra forskellige tidsperioder, til bungalow og moderne bebyg-
gelse. 

Landhuse, bindingsværkshuse
Landsbyens små huse er en blanding af stuehuse til husmandssteder 
og fi skerhuse. Husmandsstederne havde oprindeligt mindre driftsbyg-
ninger og et lille jordtilliggende. Flere af disse landhuse er opført med 
spinkelt bindingsværk og med stråtag. Det spinkle bindingsværk er i øv-
rigt typisk for de sjællandske gårde og huse. Bindingsværket blev sat på 
simpelt fundament af syldsten (som blot betyder bygningsfundament af 
kampesten). Som hovedregel er de lodrette stolper opstillet direkte på 
syldstenene, der danner husets fundament. 

Enkelte huse har gennemstukne bjælker, der er karakteristiske for de 
meget gamle bindingsværkshuse på Sjælland. Bjælkerne er tappet sam-
men med stolperne, således, at hele bjælkehovedet er synligt udven-
digt på huset. Andre knap så gamle bindingsværkshuse, der som regel 
er opført efter 1830 har en anden konstruktion, hvor bjælkerne ligger 
oven på tagremmen i en indskåret samling og er ikke direkte forbundet 
med stolperne. Til gengæld er spærret og bjælken tappet sammen.  

Oprindeligt var bindingsværkshusene kalket hvide på tavl og tømmer. 
De fl este landhuse indtil omkring 1900 var dækket med strå, halm eller 
tagrør, afhængigt, hvad der var muligt at skaff e lokalt. 

Gammelt foto af fi skerhus / husmandssted
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På trods af, at fl ere af landhusene i den gamle Appenæs er meget om-
byggede, kan man fortsat opleve rester af den oprindelige landsbybe-
byggelse.  

Gødsholmvej 1
Beboelsen på ejendommen Gødsholmvej 1 er sammenbygget med hu-
set på naboejendommen Appenæs Bygade 92, som en længe over to 
matrikler. Naboens trelængede ejendom har en tilbygning placeret vin-
kelret på huset, mens udhuset på Gødsholmvej 1 er fritliggende paral-
lelt med tilbygningen. Tilsammen udgør bebyggelsen på begge ejen-
domme et bygningskompleks, der danner et veldefi neret byrum på vej 
til det interimistiske fi skermiljø for enden af vejen. Stuehuset er opført 
i 1815, mens udhuset kan være endnu ældre. 

Hele ejendomskomplekset er tækket med strå med traditionel mønning 
med kragetræ. Kragetræer er krydsende træstykker der bruges til at 
holde på tagbeklædningen på et stråtækt hus og samles to og to over 
tagryggen.  

Et synligt bjælkehoved på et af de ældste bindingsværkshuse i Appenæs

Bebyggelsen Gødsholmvej 1
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Facaderne er pudsede og kalkede. Beboelsen på ejendommen Gøds-
holmvej 1 er sammensat af to bygningsdele, hvor den nordvestlige del 
er opført med en væsentlig højere tagrejsning og synlige forskelle i 
facadeudformningen. Det karakteristiske for beboelsen er en beskeden 
husbredde på blot 4 meter, der ikke er ualmindelig for de gamle små 
fi skerhuse. 

Det vinkelret placerede udhus fremstår med synligt bindingsværk i øst-
facaden og med traditionel træbeklædt gavl. 

På trods af, at bebyggelsen ikke er opført i høj kvalitet, og desuden er 
væsentlig nedslidt, har den en byrumsdannede funktion for området 
og er et eksempel på de beskedne fi skerhuse der prægede Appenæs 
landsbyen før i tiden. 

Fjordvej 1
Et af de bedst bevarede ældre landhuse er stuehuset på ejendommen 
Fjordvej 1. Huset har en markant beliggenhed ud til et tværgående 
stræde, der fører til fi skerlejet ved Susåen. Det tofl øjede hus danner 
en lille gårdsplads indrammet med træer og buske, der åbner sig mod 
vejen. Bygningen er tilsyneladende opført i ca. 1900 i bindingsværk og 
med stråtag, men kan have en ældre oprindelse. Bebyggelsen frem-
står med spring i tagfl ader, der vidner om mulige om- og tilbygninger, 
og med en afvalmet gavl. Bindingsværksstolperne er fl ere steder med 
gennemstukne bjælker, der er karakteristiske for de ældste landhuse. 
På trods af fl ere knopskydninger, har bygningen bevaret sin materia-
lemæssige og stilmæssige harmoni. Både bindingsværket og stråtaget 
er signifi kante. Bebyggelsen er velbevaret og udgør et fremtrædende 
eksempel på landhuse og fi skerhuse i den gamle Appenæs. 

Landsbyens gårde
Bag gadehusene, på sydsiden af bygaden ligger der enkelte gamle fi -
relængede gårde. Der er indkig til gårdspladserne igennem portåbnin-
gerne. Ud af landsbyens 8 gårde fi ndes der i dag kun 3 tilbage. Allerede 
tidligt i landsbyens historie, i forbindelse med udskiftningen i 1793, 
fl yttede 2 af gårdene ud på markerne mens en blev nedlagt. Som den 
sidste blev stuehuset og den bagvedliggende staldlænge på ejendom-
men Jacobs Havn 1-21 erstattet i 2017 af moderne boligbebyggelse, 
udformet med inspiration fra den eksisterende traditionelle driftsbyg-
ning på ejendommen. 

Et velbevaret landhus på ejendommen Fjordvej 1
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Appenæs Bygade 107
Landsbyens mest markante, bevaringsværdige fi relængede gård ligger 
på ejendommen Appenæs Bygade 107. Gården er oprindeligt en for-
pagtergård under Gavnø Gods. 

Forpagtergården blev anlagt af godset på uopdyrkede overdrevsområ-
der og var en driftsenhed, hvor landbrugsproduktionen foregik. Forpag-
tergården blev dermed et mellemled mellem godsejeren og fæstebon-
den og bevirkede, at det herskabelige liv blev skilt ud fra produktionen.  

Både stuehuset og længerne er opført i 1900 og er en fi n repræsentant 
for de sjællandske gårde fra den tidsperiode. Tre af længerne er sam-
menbygget, mens stuehuset er placeret tæt på længerne og med en 
side bygget sammen med dem. Gården lukker sig mod omgivelserne og 
åbner sig mod gårdspladsen. Længen, der vender mod gaden, er forsy-
net med en markant portåbning, der giver indkig i den pigstensbelagte 
gårdsplads.

Kun stuehuset fremstår med ydervægge i bindingsværk, mens læn-
gerne er opmurede i gule tegl. 

Appenæs Bygade 99A og B
En anden af landsbyens oprindelige gårde er Appenæs Bygade 99A og 
B. Det fi relængede gårdkompleks er fra 1873, men en østlig længe er 
opført få år senere. I 1900 er der mod syd til den sydlige længe tilbyg-
get en større lade, overvejende i træ og beklædt med stålplader. Laden 
er i mindre god stand. 

Desuden fi ndes der to ældre bindingsværksbygninger på ejendommen. 
De kan muligvis tilskrives tiden fra før gården blev bygget. Bindings-
værksbygningen udenfor gårdens port er opført med tavler i udbrændte 
lersten. 

Den fi relængede gård er opført i blank mur og med røde sten dekorativt 
indmuret i facadernes stik og gesims. Stuehuset er udsmykket med 
et særligt gesimsbånd i terrakotta, samt med udskårne spærudhæng. 
Taget er dækket med fi ne såkaldte Port Madoc skifer, der er en skiff er-
type af særlig høj kvalitet, som desværre ikke længere er i anvendelse. 
Tagbelægningen og facadeudsmykningen vidner om gårdens større be-
tydning. 

Forpagtergården
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Vinduer er placeret harmonisk og i en fast takt i facaderne, der er præ-
get af murværkets fi ne stik. Af de oprindelige vinduer fi ndes der kun no-
gen staldvinduer tilbage. De fl este oprindelige vinduer er i dag udskiftet 
med termovinduer med bredde sprosser. 

Den østlige længe er ”sprutpudset” på havesiden og er udsmykket med 
en dekorativ gesims, der er velbevaret. Sprutpudsen kaldes også for 
stænkpuds og er en form for en grovkornet puds, der fremstår med en 
rustik overfl ade. 

Hele bygningskomplekset står på en sokkel af kløvede kampesten. Går-
dens lukkede bebyggelsesstruktur minder meget om forpagtergårdens 
– Appenæs Bygade 107. 

I haven ud for stuehuset står der en stor rødbøg. Et træ som ofte ses 
ved ældre større gårde, og som kan have rødder i højskolebevægelsen, 
som fulgte efter 1864 inspireret af Grundtvig. 

Fiskermiljøer ved Susåen
For enden af de smalle stræder ved den gamle Susåarm fi ndes der  
interimistiske fi skermiljøer med træbroer, små både og opretstående 
bundgarnspæle. Her fi nder man de traditionelle små fi skerskure, hvis 
helt specielle byggeteknik stadig holdes i hævd. Skurene er på ydersi-
den beklædt med rør der er fastgjort til facaden med trælister og frem-
står med træbeklædte gavle og bølgeplade beklædte tage. Da skurene 
anvendes til opbevaring af grej for de lokale fritidsfi skere, medvirker 
de til at skabe det helt specielle autentiske fi skermiljø og understøtter 
dermed kulturmiljøet. For enden af Gødsholmvej og Fjordvej fi ndes der 
de originale gamle tjæregryder, der ikke længere er i anvendelse.    

    Grejskure ved Gl. Susåarm

Portåbning til Appenæs Bygade 99
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Gadejord
Beboerne i Appenæs havde større fælles arealer til rådighed – såkaldt 
gadejord. Gadejord betegner den fælles jord, som traditionelt består af 
en landsbygade, et gadekær, en fælles sandgrav eller lignende.  

Gadejorden strakte sig i en bred bræmme langs Susåens gamle udløb 
og omfattede desuden den øverste halvdel af Sandbakken, nordøst for 
landsbyen, samt fl ere vejarealer og 3 mindre arealer ud til Appenæs By-
gade. Gadejorden langs Susåen blev udvidet som resultat af en opfyld-
ning udført af lokale kræfter. Gadejorden er forbundet med Sandbak-
ken med et stiforløb, der strækker sig fra Jacobshavn til Sandbakkevej. 
Sandbakken var oprindeligt brugt som grusgrav, hvor de lokale bønder 
siden 1700-tallet har hentet sand og grus til byggeri af veje mm. og 
områdets børn har brugt den som legeplads. Da grusgraven blev ned-
lagt i 50 èrne gik Appenæs Bylaug i gang med at tilplante Sandbakken. 
I dag er en del af bakken omdannet til et rekreativt område med mu-
lighed for ophold og leg. Gadejorden ved Susåen er også overgået til 
rekreative formål og fritidsformål med små lystbådehavne, fi skerihavne 
for lokale fritidsfi skere, stejlepladser og et stiforløb langs med åen. 

Murermesterhuse og den moderne bebyggelse
I landsbyen Appenæs er der gennem tiderne opført en del beskedne 
murermesterhuse i et bredt spektrum af arkitektoniske udtryk og med 
inspiration fra de forskellige byggestilarter. Mange af husene har åben-
bare bevaringskvaliteter, andre har en miljøunderstøttende funktion. 

Et eksempel på en markant muret bygning er Appenæs Forsamlings-
hus, Appenæs Bygade 101. Bygningen er opført i 1913 i en byggestil 
der kaldes Bedre Byggeskik, der var en fremherskende stilart i perioden 
op til 1940èrne. De karakteristiske træk ved Bedre Byggeskik huse var 
gode klassiske proportioner, klassiske bygningsdetaljer og en ærlighed 
i materialevalget. I modsætning til de tidligere tiders arkitektstrømnin-
ger var husene enkle og uden overfl ødig pynt. Et vigtigt kendetegn for 
Bedre Byggeskik huse er teglbeklædte saddeltage med en kvartvalm 
eller halvvalm.  

Forsamlingshusets lange facade er lidt tilbagetrukket fra gaden. De 
pudsede ydervægge er gennembrudt af en række vinduer i en fast takt. 
Bygningens forholdsvis høje sokkel er markeret med en mørk farve. 
Det røde tegltag med afvalmede endepartier danner en stor og rolig 
tagfl ade, der oprindeligt har fremstået helt ubrudt. Den store kvist ud 
mod gaden og mindre ovenlys på bagsiden er nyere tilføjelser og er ikke 

Et nyistandsat murermesterhus i Appenæs Bygade
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i trit med Bedre Byggeskik ånden. Forsamlingshusets småopsprossede 
vinduer er også skiftet ud med dannebrogsvinduer, der er udført med 
en mindre detaljeringsgrad end de gamle. En yderligere nedsættelse af 
bygningens originalitet fandt sted i forbindelse med en udvendig isole-
ring af ydervæggene. 

Igennem tiderne har bygningen haft en central rolle i landsbyens for-
eningsliv. Traditionelt har forsamlingshuset dannet rammen om forestil-
linger og fester arrangeret af de lokale gymnastik- og idrætsforeninger, 
folkedansforeninger og dilettantteatret mv. Forsamlingshuset, som er i 
private hænder i dag, danner fortsat rammen om mange private fester. 

Flere af murermesterhusene i Appenæs fremstår i dag med utilpas-
sede tilbygninger, nyere vinduer med uoriginal opsprosning og opde-
ling, samt med tagfl ader der er dækket med moderne materialer, så 
landsbyens oprindelige materialemæssige homogenitet ikke længere er 
til stede. 

Især landsbyens strækning langs Susåen, der drager med en fi n udsigt 
mod vandet og de små fi skermiljøer, er præget af fl ere moderne villaer 
i nutidig byggestil og større tilpasninger af den eksisterende beskedne 
landsbybebyggelse. Men selv om fl ere af disse villaer er udført med pa-
noramavinduer, tagaltaner og solceller, er de med enkelte undtagelser 
tilpasset områdets skala. 

Bypladsen på hjørnet 
af Appenæs Bygade og 
Gødsholmvej

Forsamlingshuset
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Bypladsen
Et stærkt lokalt fællesskab gav sig udslag i bl.a. etableringen af en lille 
byplads på gammel byjord ved udmundingen af Gødsholmvej i bygaden. 
Pladsen er indrettet med en mindesten for genforeningen af Sønderjyl-
land i 1920. Mindestenen er omkranset af en stensætning og indram-
met af beplantning, så hele pladsen fremstår som et lille opholdsareal. 

Landskab og natur
Landsbyen Appenæs er karakteriseret ved den fi ne landskabelige belig-
genhed i ådalen langs Susåen med de tilstødende engområder. Lands-
byen grænser op til naturområdet langs den gamle Såsåarms udmun-
ding i Karrebæk Fjord, hvor åen ender sit oprindelige løb. 

Landskabet langs Susåen er præget af strandenge med sivbevoksning 
langs åbrinken. For enden af landsbyen fi ndes der en lille eng med ud-
sigt ned mod Gavnø og skoven, der byder på mange sjældne urter og 
insekter. Langs Susåen forløber Rønnebækstien der strækker sig langs 
Rønnebækken nord for lokalplanområdet, forbi Jacobs Havn i Appenæs 
og løber videre langs Karrebæk Fjord. 

Terrænet skråner jævnt mod åen fra kote 10 langs lokalplanområdets 
vestlige afgrænsning til kote 0,5 ved åbrinken. 

Området indgår i et kystnært landskab omkring Karrebæk Fjord. Land-
skabet er åbent og enkelt, vekslende mellem fl adt eller skrånende ter-
ræn. Landskabets centrale element udgøres af fjorden og de åer der 
løber ud i den. Langs store dele af kyststrækningen er der rørskov og 
strandenge, som sammen med de nærliggende skove giver det indtryk 
af et højt naturindhold. Tilbagetrukket fra kysten fi ndes der store mark-
fl ader.  

Bevaringsværdier
Det oprindelige landsbyområde – gammel Appenæs, rummer enkelte 
store og helstøbte fi relængede gårde, fl ere husmandssteder og fi sker-
huse. Men også fi skermiljøer, strandenge med rørskove, det slyngede 
vejforløb med bebyggelse placeret tæt på vejskel og smalle stræder 
understøtter oplevelsen af det gamle landsbymiljø.   

Landsbymiljøets særlige bevaringsværdi ligger både i kulturhistorien, 
forholdet til landskabet og Susåen, husenes beskedne målestok og det 
enkle materialevalg samt i samspillet mellem landsbyens huse og ga-
destrukturen.  

Naturområdet for enden af landsbyen
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I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneatlas Næstved er der gen-
nemført en kortlægning af alle bygninger i Appenæs. Kortlægningen, 
der er gennemført efter SAVE metoden i 1991 er ikke længere aktuel, 
idet mange af de bevaringsværdige bygninger siden er blevet ombyg-
get, eller bygningernes tilstand er så meget forringet, at bygningernes 
bevaringsværdi ikke længere er til stede. 

Det har derfor været nødvendigt at revurdere alle bygninger i lokalpla-
nområdet. I vurderingen er der lagt vægt på arkitektonisk værdi, kul-
turhistorie, originalitet, tilstand og betydning for bybilledet. Med dette 
udgangspunkt er der foretaget en samlet, afrundet vurdering, som lig-
ger til grund for de i lokalplanen angivne bevaringsværdier. Mange af 
landsbyens bygninger repræsenterer ikke en egentlig bevaringsværdi 
grundet dårlig fysisk tilstand og utilpassede ombygninger. Disse byg-
ninger kan dog i kraft af deres indpasning i landsbyens struktur og 
volumen have en vis betydning for forståelse af landsbymiljøet. Med 
den begrundelse er fl ere af disse bygninger udpeget som miljøunder-
støttende i lokalplanen. 

På Kortbilag 2 er de bevaringsværdige bygninger markeret med rødt. 
Herudover er med lyserødt markeret de bygninger, der ikke i sig selv er 
bevaringsværdige, men som har betydning for forståelsen af det sam-
lede landsbymiljø. Endelig er de bevaringsværdige træer, fi skermiljøer 
og byjord markeret med hver sin signatur. 

LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER

Nord og øst for lokalplanens område fi ndes der et boligområde, med 
blanding af ældre bebyggelser og parcelhusudstykninger fra 1970`erne. 
Området øst for det gamle Appenæs ved Blåbærvænget og langs med 
Gavnøvej er typiske parcelhuskvarterer der udelukkende består af 1½ 
etagers parcelhuse opført efter en byggeudstilling i området i 1969. 
For enden af Blåbærvænget fi ndes der desuden en lille enklave af dob-
belthuse. Syd for Appenæs landsby strækker sig større markarealer og 
skov på Appenæs Hoved under Gavnø Gods.  

Landsbymiljøets bevaringsværdi ligger bl.a. i samspillet mellem gadestruk-
turen og landsbyens huse
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INDHOLD

Lokalplanen har to overordnede formål: At bevare og genskabe bebyg-
gelsens oprindelige arkitektoniske kvaliteter og sikre, at ny bebyggelse 
til erstatning for eksisterende tilpasses områdets struktur, beskedne 
skala og det traditionelle materialevalg, så de harmonisk indgår i den 
eksisterende landsbykontekst og understøtter landsbyens byggeskik. 

Samtidig sikrer lokalplanen bevaring af områdets overordnede bebyg-
gelses - og vejstruktur, gadejord, større rumdannende træer og fi sker-
miljøer, som både danner landsbymiljøets ”rygrad” og er et af hovedele-
menterne i forståelsen af stedets historie.    

Lokalplanen udpeger bygninger med en særlig vigtig arkitektonisk og/
eller kulturhistorisk betydning som bevaringsværdige og sikrer, at disse 
ikke kan tillades nedrevet og at bygningsændringer kun kan ske under 
hensyntagen til bygningernes arkitektur og materialitet. Da disse byg-
ninger har en særlig betydning for landsbyens identitet og for fortæl-
lingen om stedets historie, er det af stor betydning at bygningernes 
særlige udtryk fastholdes eller reetableres. 

Lokalplanen sikrer samtidig, at i tilfælde af f.eks. brand skal ny bebyg-
gelse til erstatning for den bevaringsværdige genopføres med udgangs-
punkt i den eksisterende, både hvad angår bebyggelsens placering på 
grunden, volumen og med samme materialer og med samme arkitek-
toniske hovedtræk. 

Da de bevaringsværdige bygninger repræsenterer vidt forskellige tids-
perioder og byggestilarter, opdeles disse i fl ere kategorier, med hver 
sine retningslinjer for ombygning og tilbageførsel: 

•  Landhuse, som omfatter både husmandssteder- og fi skerhuse, 
opført før 1900, der har en beskeden volumen og enten er ud-
ført i bindingsværk med kalkede facader og stråtag, eller de 
senere landhuse med pudsede murstensvægge og tegltag.   

•  Gårdbebyggelser, som i Appenæs består af 3 eller 4 sammen-
byggede længer.

•  Murermestervillaer opført efter år 1900 med inspiration fra for-
skellige stilarter 

Idet området er fuldt udbygget, skal lokalplanen først og fremmest fun-
gere som et administrationsgrundlag i forbindelse med ansøgninger ved 
ombygninger og tilbygninger til den eksisterende bebyggelse. 
Herudover regulerer lokalplanen det nybyggeri, der kan ske ved ned-
rivning af miljøunderstøttende og nedslidt bebyggelse uden en særlig 
bevaringsværdi, samt bebyggelse til erstatning for bevaringsværdig be-
byggelse der forgår ved brand eller andet.  

Anvendelse
Da lokalplanens sigte er at fastholde områdets karakter som en tidligere 
landsby, fastholder planen dermed også områdets overordnede anven-
delse som boligområde. Lokalplanen viderefører samtidig anvendelse af 
forsamlingshuset på ejendommen Appenæs Bygade 101, så den fortsat 
vil kunne anvendes som forsamlingshus med festlokaler og mulighed 
for større private arrangementer, til foredrag, som mødested for lokale 
borgere mv.  

Lokalplanen muliggør desuden etablering af ikke generende håndværk 
og oplag samt små butikker med kunst, håndværk og genbrug mm. i 
gårdenes driftsbygninger.  
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Bebyggelse og anlæg
De i lokalplanen udpegede bevaringsværdige bygninger er omfattet 
af særlig restriktive bestemmelser for udformning og materialevalg. 
Lokalplanen indeholder forbud mod nedrivning af disse bygninger og 
stiller desuden krav om bevaring eller reetablering af den oprindelige 
tagform, tagmaterialer, facadeudformning og behandling, mv. Der stil-
les krav om, at de ældste stråtækte bevaringsværdige landhuse fra før 
1900 skal tækkes med strå eller tagrør, mens stråtækte driftsbygninger 
til landbrug i lokalplanområdet også vil kunne dækkes med tegl. Dog 
kan eksisterende driftsbygninger der er dækket med tagplader dækkes  
med sorte eller grå fi bercementplader med bølgeformat, der traditio-
nelt anvendes til driftsbygninger på landet, som erstatning for de dyre 
stråtage.

Lokalplanen sikrer også, at bevaringsværdige murermestervillaer, som 
typisk er opført med rødt tegltag og røde eller gule murstensfacader, 
med eller uden puds og overfl ødigt pynt, skal bevare det enkle mate-
rialevalg og ubrudte tagfl ader, der kun undtagelsesvis gennembrydes af 
beskedne kviste, udformet med respekt for stilarten. Murermestervil-
laernes facadebehandling og vinduernes udformning og proportione-
ring, der har en stor betydning for husenes helhedsindtryk sikres også 
bevaret.   

Lokalplanen åbner mulighed for nedrivning af de miljøunderstøttende 
bygninger, såfremt disse erstattes af ny bebyggelse med tilsvarende 
placering, og volumen som den bebyggelse der nedrives og udføres i 
materialer, der kendetegner det lokale landsbymiljø. 

Lokalplanen regulerer desuden placering og udformning af ny bebyg-
gelse på ejendommen Gødsholmvej 1 og fastlægger, at ny bebyggelse 
skal opføres som et traditionelt længehus med tilsvarende placering 
på grunden som den eksisterende der nedrives. Placeringen vil kun 
kunne justeres, hvis brandhensynet kræver det. Justeringen skulle i så 
fald ske under hensynet til reetablering af den oprindelige byrumsska-
bende placering. Lokalplanen sikrer, at ejendommens beskedne skala 
videreføres, men åbner dog mulighed for bebyggelse med en større 
husdybde end den eksisterende bebyggelse der er 4 meter bred, og til-
lader bebyggelse med en dybde på op til 6 meter. Tage på den nye be-
byggelse på ejendommen Gødsholmvej 1 vil kunne tækkes eller udføres 
i traditionelle matte røde vingetegl. Ydervæggene skal opmures i tegl 
eller fremstå pudsede i hvid eller gul okkerfarve, svarende til de frem-
herskende farver på de ældste landhuse i Appenæs. Da bebyggelsen i 
dag opføres med en langt større rumhøjde, end de gamle fi skerhuse, 
skal højden på den del af ny bebyggelse på Gødsholmvej 1, der place-
res nærmest naboejendommen Appenæs Bygade 92 trappes ned, for at 
danne en mere harmonisk overgang til det gamle fi skerhus.  
Da den eksisterende nedslidte bebyggelse, der ikke er udpeget som 
bevaringsværdig vil kunne nedrives, sikrer lokalplanen, at omfang, vo-
lumen og placering af den nye bebyggelse tilpasses det eksisterende 
landsbymiljø. Lokalplanen sikrer derfor, at bebyggelsen udformes under 
hensyn til områdets bevaringsværdige bebyggelses volumen og mate-
rialemæssige karakteristika, men samtidig åbner mulighed for moderne 
bygningsdetaljer og større vinduespartier. Lokalplanen regulerer bebyg-
gelsens udstrækning og fastsætter, at boligens grundplan skal begræn-
ses til maksimalt 160 m2, mens omfanget af de sekundære bygninger 
begrænses til 50 m2, idet de store og prægende villaer vil virke frem-
mede i landsbymiljøet, karakteriseret af beskedne fi sker- og landhuse.  

Da driftsbygningerne på ejendommen Appenæs Bygade 107 ikke læn-
gere anvendes til landbrugsformål, og ejendommens ejer ønsker at 
etablere boliger i længerne der er taget ud af drift, åbner lokalplanen 
mulighed for genanvendelse af driftsbygningerne gennem etablering af 
op til 5 boliger inden for eksisterende bygningsrammer. 
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Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen bevares i videst muligt omfang og at 
de nødvendige ændringer gennemføres med respekt for eksisterende 
arkitektur, skala og materialemæssige karakteristika.  

Lokalplanen har en særlig fokus på bevaring af facader  mod Appenæs 
Bygade og den nordøstlige facade, der er de mest synlige fra kultur-
miljøet og er særlig vigtige for fortællingen af  forpagtergårdens og 
kulturmiljøets historie. 

Eksisterende vindues- og døråbninger på disse facader skal i størst mu-
ligt omfang bevares. Nye åbninger vil kunne etableres i enten tidligere 
blændede åbninger eller hvor vindues-,dør- eller portåbninger naturligt 
kan indpasses i bebyggelsens facaderytme. I eksisterende og nye dør- 
og portåbninger vil kunne isættes glaspartier, for derigennem at skabe 
et godt lysindfald til boligerne. De nye dør- og portåbninger skal forsy-
nes med revledøre og porte, ligesom eksisterende revledøre og porte 
skal bevares eller erstattes af kopier. 

I forbindelse med udnyttelse af tagetagen til boligformål vil der være 
behov for etablering af nye lysåbninger i form af  kviste udført med 
inspiration fra såkaldte høgab  som er kviste til indstikning af hø, og et 
begrænset antal af mindre ovenlysvinduer. 

Bygningernes ydre facader, der er udført i blankt murværk i gule tegl 
skal bevares, mens de indre facader, der er delvis pudset op, kan tilla-
des udført med facadepuds eller med  fi ltsning. Der åbnes mulighed for 
at alle tagfl aderne  kan dækkes med de traditionelle røde vingetegl, for 
derigennem at højne bygningernes  materialemæssige kvalitet, da de 
røde tegltage er tæt knyttet til det danske kulturlandskab. 

Endelig åbner lokalplanen mulighed for etablering af nye fi skerskure til 
erstatning for de eksisterende, i det bevaringsværdige interimistiske 
fi skermiljø ved Susåen. Nye skure skal opføres i samme omfang og 
materialevalg som de eksisterende, og fremstå med pudsede og hvid-
kalkede ydervægge eller med den karakteristiske tagrørbeklædning på 
vægge.

Grønne områder og beplantning
Landsbyens grønne struktur består dels af de private haver med enkelte 
større træer der indrammer den slyngede bygade, dels af beplantning 
mellem husene, langs de smalle stræder, små grønne lommer med fi -
skermiljøer på vej til Susåen og en fælles grønning på gadejord ved 

Forhaver med enkeltstående træer ud til vejen er med til at skabe den 
autentiske landsbystemning
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Gødsholmvej. Endelig er det de smalle strandenge med en lav græsve-
getation og rørskoven, der er det vigtige element i de gamle fi skerlejers 
grønne struktur.  

Den grønne struktur, der er med til at forstærke oplevelsen af lands-
bymiljøet og skabe den autentiske landsbystemning, søges sikret mod 
forringelser gennem bevarende bestemmelser i lokalplanen.  

AT BYGGE NYT I ET BEVARINGSVÆRDIGT LANDSBYMILJØ

Ombygninger og ny bebyggelse
Formålet med dette afsnit er at inspirere grundejere til at medvirke til 
at bevare det særlige landsbymiljø i Appenæs. Gårdbebyggelser, huse 
og gaderum udgør en fælles kulturarv, som bør bevares for eftertiden. 
Ikke nødvendigvis i sin oprindelige eller nuværende form, men i en 
nænsomt restaureret og fornyet form. Appenæs er delvis velbevaret 
med fi skerhuse, husmandssteder og gamle gårde, fi skermiljøer og ga-
deforløb, som er karakteristiske for det danske fi skerleje. Landsbymil-
jøet rummer bebyggelse med variation i byggestilarter, som er typiske 
for en landsby, der har udviklet sig over fl ere hundrede år. Hensigten 
med lokalplanen er ikke at opnå ens huse, men derimod et veldefi neret 
landsbymiljø, hvor det enkelte hus er en variation over et fælles tema 
med et selvstændigt arkitektonisk udtryk. Det er desuden hensigten, 
at nye huse skal have lov til at ligne nye huse med moderne bygnings-
detaljer, men at de skal tilpasses det eksisterende landsbymiljø med 
hensyn til proportioner og materialevalg.

Dette afsnit indeholder derfor en generel vejledning i, hvad der bør ta-
ges hensyn til vedligeholdelses- og ombygningsarbejder på bevarings-
værdige bygninger, samt ved opførelse af ny bebyggelse.

Ændringer af bevaringsværdig bebyggelse
Ifølge lokalplanens bestemmelser skal man søge om tilladelse, inden 
man nedriver bebyggelse, bygger nyt eller foretager udvendigt syn-
lige bygningsændringer på bevaringsværdige bygninger. Bestemmelsen 
gælder alle udvendige bygningssider (gade- og gårdfacade, gavle og 
tag). Der skal altså søges tilladelse til for eksempel:

• udskiftning af vinduer og døre
• udskiftning af tagdækning
• opførelse af kvist/isætning af tagvinduer
• opførelse af tilbygning

Der skal ikke søges tilladelse til almindelig vedligeholdelse, for eksem-
pel reparation af tag eller mur, eller maling af vinduer og døre i de far-
ver, der er nævnt i lokalplanen.

Bygningens proportioner og volumen
En af de væsentligste faktorer for, om en bygning synes tilpasset om-
givelserne er, at bygningen størrelsesmæssigt svarer til omgivelserne. 
Det er vigtigt for gadebilledet, at hvert enkelt hus spiller sammen med 
omgivelserne - det vil sige indpasses under hensyn til stedets størrel-
sesforhold og typiske træk – samtidig med at det i sig selv udgør en 
velproportioneret helhed.

Landsbyen Appenæs svungne gadeforløb, med husene placeret ud til 
gadelinjen danner et oplevelsesrigt gaderum. Når man færdes i de 
smalle gadeforløb, virker gaden som et sluttet og imødekommende 
rum, der sætter rytmen ned i en menneskelig skala. Formen under-
streges af bygningernes tagprofi l og de store fuldkronede løvtræer. De 
stemningsfulde gadeforløb kan bevares, hvis husene bygges med kon-
takt til gaderummet og nogle steder med facaden helt ud i gadelinje. 
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Byggeskik
Når et nyt hus skal indpasses i det eksisterende landsbymiljø, er det 
vigtigt at tage hensyn til stedets størrelsesforhold. Højde, længde og 
dybde skal passe til de omgivende bygninger. For at fastholde rytmen 
og den arkitektoniske sammenhæng i gaderummet, må ny bebyggelse 
udformes under hensyn til den stedlige byggeskik og det typiske danske 
længehus. Længehuset er karakteriseret ved at have en afl ang grund-
plan. Længerne kan ligge frit eller placeres som vinkelhus, eller der 
kan skabes sluttede bebyggelser som 3 og 4-længede gårdbebyggelser. 
Fælles for dem alle er at de refererer til det typiske danske længehus 
med høj saddeltagsrejsning uden udhæng og en husdybde på 6-8 me-
ter. Fiskerhusene og fl ere af husmandsstederne i Appenæs landsbyen 
karakteriseres ved endnu mere beskeden husdybde på 4 meter. 

Bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde reguleres i lokalpla-
nen for at skabe en harmonisk helhed i landsbyens byggede strukturer. 
Ligeledes kan husdybden have betydning for gadebilledet, idet et meget 
dybt hus med en stor tagfl ade og en bred tung gavlprofi l ofte vil frem-
træde som fremmed i forhold til gadens øvrige huse.

Tage og kviste
I dansk byggeskik er taget vigtigt for opfattelsen af det enkelte hus som 
en helhed. På afstand giver tagets form og materialer huset karakter. 

Hovedparten af bygningerne i gammel Appenæs er opført med sym-
metrisk saddeltag med en taghældning på ca. 45°, med forholdsvis lille 
eller intet tagudhæng og ofte med opskalket tag. Der er ligeledes en del 
stråtækte gårdbebyggelser, der er med til at fastholde det autentiske 
miljø. Disse detaljer omkring tagets udformning har stor betydning for 
husets fremtræden og bør derfor bevares, når taget skal renoveres.

Gennem 1800-tallet og frem til i dag har den røde vingetegl været langt 
den almindeligste tagsten i landsbymiljøet. Den traditionelle danske 
tegl er bl.a. karakteriseret ved at den har et lille format, skarpt afskå-
rede kanter, i modsætning til importerede tegl, der ofte er overfl adebe-
handlet og fremstår med brede, afrundede kanter, der skaber et tungt 
udtryk. Glaserede eller engoberede tegl hører ikke til i et landsbymiljø. 
Den danske teglsten har dog gennem den sidste halvdel af forrige år-
hundrede været stærkt på retur til fordel for nyere tagbeklædninger af 
bølgeplader, formstøbte tagsten og lignende. Nogle steder er de karak-
teristiske detaljer ved taget forsvundet, for eksempel når et gammelt 
tegltag er erstattet med et nyt eternittag. Ved renovering af sådanne 
tage bør huset bringes tilbage til den oprindelige udformning. 

Husene placeret ud til gadelinjen danner et oplevelsesrigt gaderum
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Kviste og tagvinduer skal være så få og så små som muligt, for at taget 
stadig kan opfattes som en hel og sluttet form. Mange huse er i tidens 
løb blevet forsynet med nogle meget voldsomme kviste i forhold til hu-
senes størrelse. Ved udformning af nye kviste bør man tage hensyn til 
proportioneringen af bygningen som helhed, med henblik på at sikre at 
kvistene underordner sig bygningens byggestil og facadens udformning. 
Ligeledes skal man ved reparation og vedligeholdelse af kviste respek-
tere kvistens oprindelige udformning. Oprindelige kviste på murmester-
villaer er oftest af typen traditionel kvist med sadeltag. Materialerne er 
ofte zink på kvistfl unker og tag, synlige, malede hjørnestolper og malet 
gesims og spejl i kvistfronten. Vinduerne er i lighed med øvrige vinduer 
med sprosser og kitfals og ofte lavere end facadevinduerne. 

Tagvinduer bør ikke være mere, end hvad der svarer til 3 – 5 tagsten i 
højden og bør placeres så lavt som muligt i tagfl aden (med skjult ind-
dækning). Der er udviklet tagvinduer, der er særligt tilpasset bevarings-
værdige bygninger. Disse tagvinduer bør anvendes ved etablering af 
nye tagvinduer i tegltage på bevaringsværdige bygninger.

Fiskerhuse, husmandssteder og gårde i Appenæs var traditionelt tæk-
ket med tagrør eller halm.  Stråtagets lukning ved rygningen (mønnin-
gen) er udført med kragetræer, der består af fl ækkede egekævler, der 
er samlet over rygningen og som med deres vægt holder mønningshal-
men på plads. Det er en almindelig konstruktion på størstedelen af de 
stråtækte bygninger på Sjælland. Når hele huset skal nytækkes, er det 
vigtigt at stråtagets udformning følger de traditioner, der er på egnen. 
Eksisterende stråtage bør ikke udskiftes med andre tagmaterialer, da 
dette kan medføre, at huset skifter karakter. En anden grund til beva-
ring af stråtaget er, at det ikke stiller samme krav til tagkonstruktio-
nens dimensionering, så den eksisterende sunde tagkonstruktion kan 
genanvendes.  

I stråtaget fi ndes der af og til småkviste, der som regel er runde kvi-
ste indbygget i taget. De oprindelige kviste var oftest placeret over 
dørfagene. Nye kviste på de stråtækte huse bør derfor udformes som 
traditionelle små afrundede kviste og indpasses med proportionerne til 
husets volumen.  

Skorstene
I dansk klima har skorstenen traditionelt haft en meget vigtig funktion 
og er en vigtig del af husenes arkitektur. Oprindelige skorstene med 
de karakteristiske detaljer skal bevares og vedligeholdes løbende med 
brug af de samme materialer, som er brugt på den oprindelige skorsten. 
Hvis skorstenen er meget dårlig, kan skorstenen erstattes med en ny 
med samme udformning og materialer som på den oprindelige. Over-
fl aden skal være den samme som på husets facader.

Ved større renovering af et tag, hvor skorstenen allerede er fjernet, bør 
skorstenspiben retableres med udkragninger og profi leringer afstemt 
efter husets alder og byggestil. 

Facader
Når man går helt tæt op ad en facade, fornemmer man materialets ka-
rakter og oplever de små detaljer. De gamle huse, der er bygget efter 
traditionelle håndværksmetoder, virker levende på grund af den varia-
tion der er i materialerne. De to ydervægstyper der traditionelt fi ndes 
i Appenæs, er bindingsværk, der anvendes til de ældste landhuse og 
fi skerhuse og røde eller gule tegl, der er typisk for de knap så gamle 
grundmurede huse. 

Tegl kan være håndstrøgne med små ujævnheder og farveforskelle på 
grund af en ujævn brænding. Det er vigtigt, at materialerne i de gamle 

Symmetrisk saddeltag

Opskalkning

Gammelt tagvindue

Afrundet stråtagskvist

Ny skorsten tilpasset et gam-
melt hus
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huse kommer til deres ret og ikke dækkes af facadebeklædning eller 
ødelægges af uhensigtsmæssig overfl adebehandling.

Med moderne byggematerialer opnår man ikke de traditionelle mate-
rialers variation, men med andre midler kan man skabe en levende 
facade. Indfarvet mørtel kan anvendes til murpartier i en kombination 
med profi lering af murværket, for eksempel omkring vinduer og døre, 
en vertikal frise som afslutning af bygningen mod skel og lignende.

Materialernes sammensætning og måden at udføre samlinger og over-
gange mellem de forskellige byggematerialer bør vælges med omtanke. 
Når man skal udforme en ny tilbygning, der skal indpasses til en eksi-
sterende bevaringsværdig bygning, er det selvfølgelig vigtigt at se på 
funktion, æstetik og kulturhistorie i en sammenhæng. Hvad er de ek-
sisterende bygningers særpræg, hvilke materialer og stilart er tonean-
givende, og hvilken karakter har de nærmeste nabobygninger? Hvilke 
træk skal facaden have for at kunne indføjes i et harmonisk samspil 
med de eksisterende bevaringsværdige elementer. Samtidig kan den 
nye facade gives nogle helt individuelle og arkitektoniske detaljer, gerne 
i et nutidigt formsprog, der kan være med til at styrke den variation, der 
er karakteristisk for bygningerne i Appenæs.

Huse, der fremstår i blankt murværk bør ikke overmales, pudses, fi ltses 
eller efterisoleres på ydersiden, da de vil miste de fi ne murværksdetal-
jer. Udvendig isolering af ældre murede huses facader vil være en væ-
sentlig arkitektonisk og æstetisk forringelse med tab af husets identitet 
og bevaringsværdi til følge. 

Brug af træ til fuld facadebeklædning hører ikke hjemme i Appenæs. 
Derimod er træ det bedst egnede materiale til vinduer, døre og porte. 
Træ kan endvidere anvendes til udhuse, plankeværker, pergolaer og lig-
nende. Træværk bør være omhyggeligt forarbejdet og malet –især når 
det anvendes mod gade eller andet off entligt rum.
I 1700 – og 1800-tallet var bindingsværkshuse stadig det almindeligste. 
Den traditionelle bindingsværkskonstruktion har overlevet fl ere steder i 
det gamle Appenæs. Bindingsværkets tømmer fremstår i dag i sort far-
ve, bemalet ofte med stenkulstjære, men efter en gammel Sjællandsk 
tradition, blev landhuse kalket ”over stok og sten”. Da stenkulstjæren 
danner en alt for tæt overfl ade, kan den skade bindingsværkstømmeret. 
Tømmeret bør i stedet kalkes eller behandles med trætjære, oliemaling 
eller kaseinmaling. Bindingsværket skal repareres med kalkmørtel, der 
ikke må trækkes over tømmeret, så opfugtning af tømmeret undgås. 

Et af de ældste velbevarede bindingsværkshuse på Appenæs Bygade 92
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Træbygninger
Til gårdene og husmandsstederne hører der også en del træbygninger: 
Lader, vognskure, hønsehuse, mindre skure, samt udhuse, en havestue 
eller et lysthus i ny og næ. Disse er opført af bindingsværk, beklædt 
med brædder, oftest en på to eller brædder med lister, sjældnere med 
spånbeklædninger. Man kan dog som et kuriosum nævne de sjælland-
ske bondehuses trægavle, som repræsenterende meget gamle, egns-
typiske træbygninger og -overfl ader. Træbygningerne er oftest malede 
i røde, gule, brune eller sorte farver. Trætjærede bræddebeklædninger 
eller bræddegavle ses også. Når træværket skal udskiftes, bør der væl-
ges brædder med samme dimension og opsættes på samme måde som 
den oprindelige beklædning, som en traditionel beklædning en på to, 
eller som listebeklædte brædder. Træbeklædte gavle på bindingsværks-
huse og andre landhustyper, samt de øvrige træbygninger skal males i 
en af de egnstypiske farver. 

Vinduer og døre
Det er vigtigt for husets æstetik, at der er balance mellem murfl aden og 
dens vindues- og dørhuller. For få og for små vinduer kan give huset et 
lukket udtryk, mens for mange og for store vinduer kan opløse husets 
form. Ligeledes er udformningen af vinduet vigtig for husets karakter. 
Sprossedeling, profi lering og materialer skal passe til husets karakter.

Træbygninger hører til den traditionelle gårdbebyggelse

Et originalt bondehusvindue med seks ruder
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Ud fra en arkitektonisk betragtning er det vigtigt, at forholde sig til vin-
duestakten, da en tæt vinduestakt kan være med til at profi lere facaden 
og giver huset et åbent og imødekommende udtryk. 

Vinduets udformning og materialer
Det traditionelle danske vindue er udført i træ og malet. Vinduet kan 
være opdelt med lod- og tværposter og/eller sprosser. Det kendteste 
danske vindue, Dannebrogsvinduet, er opdelt med korspost. De ældste 
fi skerhuse og husmandssteder i landsbyen Appenæs er forsynet med 
såkaldte bondehusvinduer som er et- eller tofagsvinduer med 3 eller 6 
ruder i hvert fag. Der fi ndes en større variation i vinduesudformning i 
det murede byggeri, der repræsenterer fl ere stilarter og stammer fra 
perioden efter 1850. Et hyppigt forekommende er fi rerammet vindue 
med en smal vandret sprosse og et Dannebrogsvindue.

Detaljerne omkring vinduernes udformning, dvs. størrelsen, sprosse-
delingen, profi leringen af træværket og udformningen af beslagene har 
gennem tidens løb undergået mange små ændringer. Disse forskelle 
er bl.a. med til at tidsfæste en bygning og give den karakter. Det bør 
tilstræbes at bevare så mange detaljer som muligt omkring vinduets 
udformning, både ved vedligeholdelse og reparation, og hvor det er 
nødvendigt at udskifte et vindue.

De originale vinduer passer til husets arkitektur, og ældre vinduer er 
som regel fremstillet af et bedre materiale end nye vinduer. En fordel 
ved at anvende forsatsruder er, at man herved kan bevare de originale 
vinduers smalle og ofte smukt profi lerede sprosser. Udskiftning af de 
oprindelige vinduestyper med umalede termovinduer uden sprosser, 
har mange steder medført at ellers harmoniske og tidstypiske facader 
har mistet deres værdi i gadebilledet. Nye vinduer bør have de samme 
proportioner og dimensioner som de oprindelige og i deres detaljering 
svare til husets arkitektur og stil. 

Ved udskiftning af vinduer og ved nybyggeri skal nye vinduer være 
af træ. Ifølge lokalplanens bestemmelser kan man ikke anvende pla-
sticvinduer. Plasticvinduer ligner måske ved første øjekast traditionelle 
vinduer, men forringer facadens helhedsindtryk, fordi de hverken i over-
fl ade, sprossebredde eller profi lering ligner de oprindelige trævinduer. 

Døre
Hovedindgangen var traditionelt udført som en fyldningsdør, der ofte 
var tofl øjet, men udført med en mere beskeden bredde end moderne 
indgangspartier. Lyset til forstuen skaff edes fra en rude i den øver-
ste fyldning eller fra et vindue over døren, ofte smalt og uoplukkeligt. 
Mindre betydningsfulde døre var udført som revledøre, opbygget af to 
vandrette revler med en bræddebeklædning. Husenes døre var ligesom 
vinduer altid malet. Dørene i det gamle Appenæs er som regel af den 
mere enkle type og uden fi nurlige profi leringer. En af de få undtagelser 
er ejendommen Fjordvej 1. Ejendommens hoveddør er en dobbeltdør, 
der er fi nt profi leret og udsmykket med små udskæringer og med bly-
indfattet glasparti i den øvre del. Overkarmen er udsmykket med en 
latinsk inskription.    

Ved udskiftning bør man bestræbe sig på, at den nye dør er så tæt på 
den oprindelige som muligt. Dørene skal laves i træ og males enten 
i samme farve, som den originale dør eller i en portgrøn- sort eller i 
svenskrød farve.  
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RUMMENE MELLEM HUSENE

Træer
Træerne er et vigtigt element i enhver landsby. I Appenæs danner de 
store gamle træer i gårdrummene og på havearealer en smuk kontrast 
til landsbyens tage. 

Samtidig tilfører træerne byen frodighed og foranderlighed med årsti-
dernes vekslen. Det er vigtigt at værne om byens træer. På kortbilag 2 
til lokalplanen er vist de bevaringsværdige træer, som ikke må fældes, 
da de har en særlig betydning for bymiljøet. Som hovedregel skal der 
plantes et nyt løvtræ af god kvalitet for hvert træ, der fældes, eller hvis 
det går ud. 

Belægninger i gårdrum
I nogle tilfælde hænger private gårdrum sammen med landsbymiljøet 
som helhed. Disse kik ind i Appenæs gårdrum giver en anderledes op-
levelse af landsbyen. Flere steder er der en tæt og stemningsfuld atmo-
sfære, og man kan ligefrem føle, at man træder tilbage i byens historie. 
Det er vigtigt at værne om disse gårdrum ved at vælge belægninger og 

En fi nt udsmykket dobbeltdør, Fjordvej 1

De gamle træer og belægninger i gårdrummene er med til at skabe en 
stemningsfuld atmosfære
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udstyr i gode materialer, som spiller sammen med den omkringliggende 
bebyggelse. Ofte kan gårdrummene forbedres med enkle virkemidler, 
for eksempel en smuk naturbelægning, et enkelt træ eller klatreplanter 
på rummets vægge. I en enkelt gård – Appenæs Bygade 107- fi ndes 
på gårdspladsen originale brostensbelægninger, mens gården på ejen-
dommen Appenæs Bygade 99 A og B alene har den originale pigstens-
belægning i portåbningen. Disse naturbelægninger udgør værdifulde 
elementer for oplevelsen af landsbymiljøet, og skal derfor bevares eller 
genskabes.

Ved fremtidige ændringsarbejder på bevaringsværdige bygninger er det 
vigtigt, at grundejere i den gamle Appenæs landsby retter sig efter ret-
ningslinjerne i dette afsnit. Ligeledes bør der i god tid ansøges om byg-
getilladelse ved Næstved Kommune, således at projektet kan tilpasses i 
dialog mellem ansøger og kommunens arkitekter og byggesagkyndige.

Det er Næstved Kommunes overbevisning, at Appenæs’ kulturmiljø og 
kvaliteter som tidligere landsby, på denne vis kan bevares og overleve-
res til glæde og gavn for kommende borgere og fremtidige generationer.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lokalplanens forhold til kommuneplan 2017-2029

I kommuneplanens rammer for lokalplanlægning indgår det gamle Ap-
penæs i et større rammeområde 1.3 BE 20.3 Helgenæs- Gavnøvej, der 
er udlagt til blandet bolig og erhverv. Rammeområdet rummer det me-
ste af den eksisterende bebyggelse i Appenæs. Området er overvejende 
boligområde med mulighed for indpasning af andre formål. Bebyggel-
sen må i henhold til rammerne for lokalplanlægning opføres i 1½ etage 
i maksimalt 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30.  

Området mellem den eksisterende bebyggelse og Susåens kyst indgår 
i kommuneplanens rammer 1.3 G2 Langs Susåen i Appenæs, der er 
udlagt til et større rekreativt område.  

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen. 

Detailhandel
Landsbyen Appenæs ligger udenfor de i kommuneplanen udlagte om-
råder til detailhandel. Uden for detailhandelsområder kan der etableres 
mindre butikker til lokalområdets forsyning med dagligvarer, udvalgs-
varer, kunstartikler etc. 

Lokalplan for Kulturmiljø i Appenæs har et bevarende sigte, og områ-
det – undtagen landbrugsejendommene Appenæs Bygade 78, Appenæs 
Bygade 99 A og B og Appenæs Bygade 107 samt forsamlingshuset på 
ejendommen Appenæs Bygade 101 - består udelukkende af boligbe-
byggelse i en beskeden skala. Derfor åbnes der kun mulighed for etab-
lering af detailhandel i form af salg af virksomhedens egne produkter, 
handel med kunst- og kunsthåndværk, genbrugsbutikker, antikhandel 
og lign.  på disse ejendomme, herunder i de overfl ødiggjorde driftsbyg-
ninger til landbrug. Detailhandlen som lokalplanen åbner mulighed for, 
må udelukkende bestå af små butikker med et areal på op til 300 m2 og 
med et samlet areal til butiksformål på op til 1000 m2. 

Detailhandel i det omfang, lokalplanen muliggør er i overensstemmelse 
med detailhandelsreglerne i Kommuneplan 2017-2019. 
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Lokalplanens forhold til kulturarv

KOMMUNEATLAS/KUTURARVSATLAS
Der er i Kommuneatlas Næstved registreret fl ere bevaringsværdige 
bygninger indenfor lokalplanområdet. Kortlægning af de bevaringsvær-
dige bygninger er foretaget i 1991 og er ikke opdateret siden.  

Hovedparten af de udpegede bevaringsværdier er kortlagt med en mid-
del eller lav bevaringsværdi. Enkelte bygninger som Fjordvej 1 og 2, 
Gødsholmvej 1, og fl ere stråtækte landsbyhuse – Appenæs Bygade 80, 
88, 82A, 92 og 111 og 115 samt gårdbebyggelsen på ejendommen Ap-
penæs Bygade 107 er udpeget med en høj bevaringsværdi. 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er samtlige bygninger 
blevet revurderet. Flere af de udpegede bygninger er ikke medtaget 
som bevaringsværdige i lokalplanen, da de gennem den lange periode 
op til lokalplanens udarbejdelse har mistet den arkitektoniske og til-
standsmæssige værdi. Forringelsen skyldes dels dårligt tilpassede om-
bygninger, dels manglende vedligeholdelse.  Således medtager lokal-
planen ikke et af de markante stråtækte fi skerhuse på Gødsholmvej 1 
som bevaringsværdig, da bebyggelsen på ejendommen har tabt den 
oprindelige tilstandsmæssige værdi grundet manglende vedligeholdel-
se. 

Udover de bevaringsværdige bygninger er desuden udpeget bygninger, 
som ikke i sig selv er bevaringsværdige, men som understøtter det 
samlede bevaringsværdige miljø. 

Bygninger udpeget som bevaringsværdige og miljøunderstøttende er 
angivet på Kortbilag 2 til lokalplanen. På kortbilag 2 er der endvidere 
anført bevaringsværdige fi skermiljøer, gadejord, træer og belægninger. 

Lokalplanområdet ligger i kulturmiljø nr. 5 der er udpeget som eksempel 
på en landsby med fi skermiljø. Lokalplanområdet omfatter det meste 
af kulturmiljøet, undtagen ejendommen Jacobs Havn 1-21 nordøst for 
Appenæs Bygade, der er ny bebyggelse, og parcelhusbebyggelsen ved 
Enebærvænget og Blåbærvænget, der er opført efter 1970 og tilhører 
egentlig ikke kulturmiljøet. 

Landsbyen Appenæs er efterhånden blevet opslugt af Næstved og fun-
gerer nu som forstad til købstaden. Den oprindelige landsbygade er 
imidlertid stadig velbevaret. Længehuse, der ligger i gadefl ugten, ska-
ber et tæt forløb om den slyngede gade. Flere af gårdene og husene 
er velholdte bindingsværksbygninger med stråtag. Bag gadehusene på 
sydsiden af Appenæs Bygade ligger et mindre antal gårde. Igennem 
portene kigger man ind på gårdspladserne. 

En række små veje fører fra bygaden ned til åen. Her ligger små, velbe-
varede fi skermiljøer med skure og stejlepladser. 

Landsbymiljøet er delvist bevaret. Bygningerne er sårbare over for 
funktionstømning, forfald, nedrivning og væsentlige ændringer af arki-
tektur og omgivelser for eksempel i forbindelse med nybyggeri. 

Lokalplanen indeholder detaljerede bestemmelser for bevaring og om-
bygning af eksisterende bebyggelse og for udformning af ny bebyggelse 
til erstatning for den ikke bevaringsværdige, der nedrives med henblik 
på at sikre en harmonisk indpasning i det omgivende kulturmiljø.
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KULTURHISTORISKE INTERESSER

Der er inden for lokalplanområdet viden om/indikationer på arkæolo-
giske interesser idet den sydlige del af lokalplanområdet, langs den 
sydlige bred af Susåen, er udpeget som et kulturarvsareal af national 
betydning. På arealerne fi ndes fl intpladser og kulturlagspladser, hoved-
sageligt fra Ærtebøllekulturen. 

Der er gjort enkeltfund fra stenalder i området. Fortidsminderne i om-
rådet er ikke fredede. 

Udpegningen skal sikre, at grundejerne gøres opmærksom på væsent-
lige kulturhistoriske værdier, der ikke er synlige. 

Det kan derfor være hensigtsmæssigt forud for anlægsarbejde at lade 
Museum Sydøstdanmark udføre forundersøgelser af arealet for at fore-
bygge en eventuel standsning af bygge- og anlægsarbejde ved fund af 
fortidsminder jf. Museumslovens §25, §26 og §27.

Teknisk forsyning

VAND
Lokalplanens område forsynes med vand fra Næstved Vandforsyning i 
henhold til vandforsyningsplanen.

VARME
Lokalplanens område forsynes med naturgas i henhold til varmeplanen. 
Ifølge lov om varmeforsyning og planloven er adgangen til at pålægge 
tilslutningspligt til en kollektiv varmeforsyning ophævet. Lokalplanen 
stiller derfor ikke krav herom for ny bebyggelse i lokalplanområdet.

KLOAK
Kloakering af området skal ske i henhold til Næstved Kommunes spil-
devandsplan. 

Området er fælleskloakeret af NK-Spildevand A/S, med en befæstelses-
grad på 30%.

Enhver overskridelse af de fastsatte befæstelsesgrader vil blive mødt 
med krav om private interne sparebassiner eller anden tilbageholdelse. 
Etablering af disse er NK-Spildevand A/S og Næstved Kommune uved-
kommende. 

Kulturarvsareal i Appenæs
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Ved udstykning vil der blive pålignet tilslutningsbidrag efter Betalings-
vedtægtens bestemmelser.

RENOVATION
Sortering, opbevaring og håndtering af aff ald skal ske i henhold til gæl-
dende regler i aff aldsbekendtgørelsen, regulativer for husholdningsaf-
fald og erhvervsaff ald i Næstved Kommune.

Flere oplysninger fås på www.naestved-aff ald.dk og http://erhverv.
naestved-aff ald.dk/erhverv. 

KYSTOMRÅDER

Kystnære dele af byzonen
Lokalplanområdet er beliggende i kystnær byzone. I forbindelse med 
lokalplanlægning for områder i kystnær byzone, skal der ved hjælp af 
visualiseringer og beskrivelser af bygninger og anlæg redegøres for den 
påvirkning bebyggelse og anlæg medfører på omgivelserne. Ved højder 
der afviger væsentligt fra den omgivende bebyggelse i området, skal 
der gives en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for den 
større højde. 

Lokalplanen muliggør udelukkende bebyggelse til erstatning for eksiste-
rende der nedrives, med samme omfang og volumen, som denne. Ny 
bebyggelse i området vil derfor ikke med dimensionen afvige fra den 
omgivende landsbybebyggelse. Da lokalplanen har et bevarende sigte, 
tilstræbes det desuden med lokalplanen at ny bebyggelse indpasses i 
de kystlandskabelige sammenhænge, bestående af en gammel fi sker-
landsby ved Susåen. 

FREDNING OG NATURBESKYTTELSE

International naturbeskyttelse 
Et godt 18.000 ha. stort område, omfattende havet og kysten mellem 
Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde er Natura 2000 område. Natura 
2000-området består af både et internationalt fuglebeskyttelsesområde 
og et Ramsarområde, som er sammenfaldende. 

Når et område er udpeget, som Natura 2000-område indebærer det, 
at der skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de 
forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for. Desuden 
skal området beskyttes mod de aktiviteter, der kan skade naturen i 
områderne. 
Lokalplanområdet ligger umiddelbart uden for Natura 2000-området. 
Beskyttelsesområdet omfatter et arealmæssigt meget stort vandom-
råde - med fl ere fjorde og de tilhørende kyster - hvorfor den ny bebyg-
gelse i lokalplanområdet ikke vurderes at have relevans i forhold til 
udpegningsgrundlaget. 

Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke natura 2000–området væ-
sentligt, da lokalplanen ikke muliggør nyt byggeri i mere end uvæsent-
ligt omfang og udelukkende udenfor det beskyttede område. Der plan-
lægges ikke ændret på de nuværende forhold på de områder, der støder 
op til Natura-2000 området. 

Beskyttede dyre- og plantearter
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 11 – 
de såkaldte bilag IV-arter. Planforslaget kan ikke vedtages, hvis gen-
nemførelsen af planen kan medvirke til beskadigelse eller ødelæggelse 
af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, eller ødelæggelse af de 
plantearter, der er listet i bekendtgørelsens bilag IV.
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Ud af de arter, der kan forekomme i kommunen, er det vurderet, at stor 
vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø, grøn mosaikguldsmed, fl a-
germus og eremit kan fi ndes i området.

De første fi re arter fi ndes typisk i vandhuller og vådområder samt i an-
dre naturområder og ledelinjer (fx diger, hegn, markskel, skrænter) i 
nærheden af vandhullet eller vådområdet. Eremit fi ndes i meget gamle 
træer med huller. Planen indeholder ikke ændringer i arealer tæt ved 
åen, herunder de lavbundsarealer, der fi ndes langs strækninger med 
en kystnær placering. Der er derfor ikke risiko for, at evt. forekomster 
eller yngle- eller rasteområder for arterne i området vil blive påvirket 
negativt af lokalplanen.

Flagermus fi ndes i meget gamle træer og i hulrum i bygninger. Flager-
mus er fredede, og deres yngle- og rasteområder er beskyttet efter 
habitatdirektivet. Der er mulighed for, at der fi ndes fl agermus ved ned-
rivning af bygninger, men vi har ikke kendskab til aktuelle forekom-
ster i området. Hvis der under arbejdet fi ndes fl agermus, skal arbejdet 
indstilles og Næstved Kommune skal kontaktes. Kommunen beslutter, 
hvad der videre skal ske, så fl agermusene ikke bliver negativt påvirket 
af projektet.

Habitatbekendtgørelsen er derfor ikke til hinder for vedtagelse af pla-
nen. Hvis der senere opstår yngle-/rasteområder eller indvandrer bilag 
IV-arter til området, gælder de samme regler fortsat: At arterne og 
deres levesteder ikke må beskadiges.

Naturbeskyttelse

ÅBESKYTTELSESLINJE
De kystnære områder ved Susåen, der støder op til den nordvestlige af-
grænsning af lokalplanområdet er omfattet af åbeskyttelseslinjen, som 
er vist på kortbilag 1. 

Det betyder, at der ikke må foretages bygge- og anlægsarbejder, ter-
rænændringer eller beplantning, uden forudgående dispensation fra 
åbeskyttelseslinjen fra Næstved Kommune.

BESKYTTET STRANDENG
På dele af lokalplanens arealer nærmest Susåens bred fi ndes der strand-
eng, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Strandenge opstår 
ved beskyttede saltvands- og brakvandskyster, hvor de bliver udviklet 
på lavtliggende arealer, som regelmæssigt oversvømmes med havvand.

Gl. Susåarm
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Strandenge – der er engstrækninger ved kysten – er relativt fl ade area-
ler, med en naturlig vegetation bestående af græsser, halvgræsser og 
urter, som danner mere eller mindre sammenhængende grønsvær. Der 
må ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede strandenge og 
ændring af områdernes tilstand kræver kommunens tilladelse. Lokal-
planen muliggør ikke bebyggelse eller anlæg, der kan have indvirkning 
på tilstanden af beskyttelsesområdet. 

BESKYTTET VANDLØB
Gl. Susåarm er et vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslo-
vens § 3. 

Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at der ikke må fore-
tages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. 
Den sædvanlige vedligeholdelse har til formål at sikre, at vandløbets 
skikkelse og vandføringsevne ikke ændres. 

Den del af Gl. Susåarm der er omfattet af beskyttelsen, ligger udenfor 
lokalplanens område.   

LAVBUNDSAREALER
Lokalplanområdet er beliggende indenfor en større udpegning til lav-
bundsareal langs Susåen. Der er to overordnede formål med at ud-
pege lavbundsarealer. Det ene er at udpege lavbundsarealer til stats-
lige vandmiljøplaner, hvor vådområder kan genoprettes. Udpegningen 
er gældende for kommuneplanlægningen. De øvrige lavbundsarealer er 
udpeget for at sikre muligheden for, at arealerne kan genetableres som 
naturområder i fremtiden. 

Lokalplanen fastholder de eksisterende fi skermiljøer med bådebroer og 
fi skerskure, samt med et stiforløb. Da der er tale om eksisterende lovlig 
anvendelse, er dette forhold uden betydning for udpegningsgrundlaget. 

Vandløb og Dræn
Ved gravearbejder skal enhver afbrydelse, tilslutning og ændring af 
drænrør og vandløb have en særskilt godkendelse efter Vandløbsloven.

Der må heller ikke ved gravearbejder ske ændringer af overfl adevan-
dets naturlige strømningsveje uden særskilt godkendelse efter Vand-
løbsloven.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL MILJØET

VVM (vurderinger af virkninger på miljøet)
Lokalplanen er ikke omfattet af VVM reglerne 

Lov om Miljøvurdering
Næstved kommune har på baggrund af en screening vurderet, at lokal-
planen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om 
at planen ikke kræver miljøvurdering er truff et, da planen udelukkende 
fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som vurde-
res ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 8, stk. 2 i lov 
om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen vurderer, at 
planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen kan ses ved henvendelse på Næstved Kommunes planaf-
deling.
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KLAGEVEJLEDNING

Du kan klage over Næstved Kommunes afgørelse om, at der ikke skal 
gennemføres miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagen skal indgives 
senest 4 uger efter off entliggørelsen af lokalplanforslaget.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage 
over, om kommunens screening af planforslaget opfylder lovens krav, 
og om der burde være udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med 
tilvejebringelse af planen. Du kan derimod ikke klage over indholdet af 
miljøvurderingen. 

Klage indgives til Planklagenævnet, som beskrevet på side 5 i lokalpla-
nen

Klimatilpasning

Oversvømmelsesrisiko
Der er risiko for oversvømmelse i hele lokalplanområdet. I år 2110 for-
ventes havet at være steget 0,9 meter som følge af klimaforandrin-
gerne. Dermed vil en stormfl od blive tilsvarende voldsommere. Ud fra 
oversvømmelseskortene i klimatilpasningsplanen er der i år 2110 risiko 
for omfangsrige oversvømmelser ved en kraftig stormfl od. 

Man kategoriserer en stormfl od efter hvor ofte, den forventes at ske. 
En 20 års hændelse forventes i gennemsnit at ske én gang hvert 20. 
år. Den kraftigste stormfl od er en 100-årshændelse. Dette er altså en 
meget voldsom stormfl od, som forventes sjældent - én gang pr. 100 år.

De forventede oversvømmelser vil være væsentlig værre i år 2110, hvil-
ket skyldes at havniveauet stiger. Stigningen vil ske gradvis fra år 2010 
til år 2110, hvilket tilsvarende vil gøre en stormfl od gradvist voldsom-
mere i løbet af perioden.

Det er vanskeligt helt at sikre sit hus mod skader fra en stormfl od, men 
der kan gøres forskellige indsatser for at mindske skaderne. Under en 
stormfl od vil hele områder stå under vand, og det vil som regel ikke 
være muligt at lede vandet væk. Det kan forhindres, at spildevand fra 
en kloak løber tilbage ved hjælp af et højvandslukke. Hvis der løber rør 
eller andet gennem væggene i huset, skal det sikres, at de er tætte. 
Det bør også sikres, at yderdøre er tætte. Der kan tætnes omkring 
udgange, som er placeret i niveau med jorden udenfor ved at bruge 
sandsække eller vandtætte barrierer, der kan lukkes eller etableres med 
kort varsel. Mulighederne for forebyggelse af skader og for støtte til 
sikring mod stormfl od er beskrevet nærmere på Næstved Kommunes 
hjemmeside under afsnit om klimatilpasning.  

Jordforurening
Forhold om jordforurening reguleres af lov om forurenet jord.

Region Sjælland er myndighed for kortlægning af forurenede arealer. 
Orientering om forurenede arealer kan ses på Region Sjællands hjem-
meside. 

Lokalplanen ligger i byzone. Alle arealer indenfor byzone er omfattet 
af områdeklassifi ceringen som er arealer, hvor der kan være lettere 
forurenet jord. Ændringer herfra er fastlagt i Jordstyringsregulativ for 
Næstved Kommune. Områdeklassifi cering er arealer, hvor der kan være 
lettere forurenet jord. Det er muligt at se om området er klassifi ceret 
på web-kort.naestved.dk, under ”Jordforurening”. 
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Grundvand
Lokalplanens område er beliggende i område med begrænsede drik-
kevandsinteresser. 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER

Museer
Museum Sydøstdanmark skal i henhold til Museumsloven sikres mulig-
hed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyg-
gelse og anlæg.

Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træff es på fortidsminder, 
skal arbejdet stoppes og Næstved Museum underrettes, jf. museums-
loven.

Politiet 
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af 
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikker-
hed og afvikling. Jf. Færdselsloven.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på følgende ejendomme: Appenæs Bygade 78, 
matr.nr. 15 og Appenæs Bygade 107, matr.nr. 5a, begge Appenæs By, 
Vejlø.  

Ifølge Landbrugsloven kan landbrugspligten ophæves på ejendomme 
under 2 ha, hvis ejendommen har en bolig, eller når ejendommen eller 
dens jorder skal inddrages til en ikke-jordbrugsmæssig anvendelse. 

Lokalplanen forudsætter ikke en yderligere udstykning af de landbrugs-
pligtige ejendomme, der kræver ophævelse af landbrugspligten.  

TILLADELSER FRA KOMMUNEN EFTER ANDEN LOVGIVNING

Der må - uanset lokalplanens bestemmelser ikke ske ændringer af 
arealer nærmest Susåens bredder, før der er givet tilladelse hertil fra 
Næstved Kommune. 

Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke etableres byggeri og 
anlæg, gennemføres terrænregulering eller beplantning inden for åbe-
skyttelseslinje langs Susåen før der er givet dispensation hertil fra na-
turbeskyttelsesloven. Undtaget fra det er etablering af kystsikring efter 
Lov om kystbeskyttelse.
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§1. LOKALPLANENS FORMÅL

 Lokalplanens formål er: 

1.1  At bevare kulturmiljøets karakteristika og de bærende beva-
ringsværdier.  

1.2  At bevare og genskabe bebyggelsens oprindelige materiale-
mæssige og arkitektoniske kvaliteter, byrum og bebyggelses-
struktur.

1.3  At bevare de interimistiske fi skermiljøer ved Susåen.

1.4  At bevare områdets grønne struktur med friarealer, stier og 
gadejord.

1.5  At anvise retningslinjer for ny bebyggelses udformning med 
henblik på indpasning og et godt samspil med kulturmiljøet.

§2. OMRÅDE OG ZONESTATUS 

2.1  Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2, omfat-
ter følgende matr.:

  nr.: 1ab, 1ac, 1af, 1h, 1i, 1is, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1z, 
1æ, 1ø, 2ae, 2b, 2c, 2d, 2e, 2et, 2f, 2fy, 2g, 2h, 2hf, 2i, 2n, 2o, 
2p, 2g, 2s, 2v, 2x, 2y, 2æ, 2ø, 3a, 4bn, 4bæ, 4f, 5a, 5af, 5ag, 
5ah, 5ak, 8a, 10a, 11a, 12a, 13c, 14a, 15, 25a, 25b, 26, 27a, 
27b, 28, 29, 30, 31a, 32, 33a, 33b, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43a, 43b, 43c,  alle Appenæs By, Vejlø, samt del af matr.nr. 
1ir, 4a, 7000a og 7000m alle Appenæs By, Vejlø, 

  samt alle parceller, der efter den 11.06.2019 udstykkes, areal-
overføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. 

2.2 Området er beliggende i byzone.

2.3  Lokalplanområdet opdeles i delområderne I og II som vist på 
kortbilag 2.

§3. OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1  Lokalplanens område må kun anvendes til bolig- og landbrugs-
formål samt friarealer. 

 

LOKALPLAN 102 

For kulturmiljøet i Appenæs, Næstved

I henhold til Lov om Planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 
287 af 16. april 2018) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 
2 nævnte område.
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 DELOMRÅDE I

3.2  Delområde I må kun anvendes til helårsbeboelse. På hver ejen-
dom må der kun opføres eller indrettes én bolig. På ejendom-
men Appenæs Bygade 107 kan der dog indrettes op til 5 boliger 
i de eksisterende driftsbygninger, der er taget ud af drift.

3.3  Undtaget herfra er ejendommene Appenæs Bygade 99 A og B, 
og ejendommen Stivej 4, hvor der må indrettes op til 3 boliger 
med lodret eller vandret skel i eksisterende stuehuse. 

3.4  I boligejendomme kan der drives virksomhed til liberale erhverv, 
som er forenelig med områdets karakter af boligområde, hvis:

 •    Virksomheden drives af den, som bor på den pågældende 
ejendom;

 •   At erhvervet etableres i beboelsen;

 •    At erhvervslokalerne etableres i direkte forbindelse med en 
bolig, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven kan god-
kendes til beboelse;

 •    At det areal, der indrettes og udnyttes til liberalt erhverv, ikke 
overstiger 50 m2 og ikke er større end 25% af den enkelte 
boligs etageareal;

 •    Virksomheden drives på en måde, så ejendommens karakter 
af bolig ikke ændres;

 •    Virksomheden ikke medfører ulempe for områdets øvrige 
beboere;

 •    Virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er 
plads til på den pågældende ejendom;

 •    Udnyttelsen til liberalt erhverv ikke ved skiltning ændrer ka-
rakter af boligområde. 

3.5  Uanset § 3.2 kan eksisterende ejendomme med landbrugspligt 
- Appenæs Bygade 78 og Appenæs Bygade 107 anvendes til 
landbrugsformål. 

3.6  Der kan ikke tillades nogen form for erhverv i delområde I. Und-
taget herfor er eksisterende ejendomme med landbrugspligt 
- Appenæs Bygade 78 og Appenæs Bygade 107, ejendommen 
Appenæs Bygade 99A og B, Stivej 4-6, samt forsamlingshuset 
på ejendommen Appenæs Bygade 101. 

  På disse ejendomme kan der drives mindre erhverv, som kun i 
ubetydeligt omfang medfører trafi kale-, eller støjgener mm. 

  Følgende ikke generende erhverv er tilladt: Liberale erhverv, kli-
nikker, servicevirksomheder inden for sundhed og pleje, mindre 
butikker til områdets forsyning, herunder handel med kunst el-
ler kunsthåndværk og. lign., antikhandler, genbrugsforretninger 
og lign. med et bruttoetageareal på op til 300 m2. pr. butik, samt 
institutioner, foreningsaktiviteter, café og off entlige formål mm. 

  Der kan indrettes håndværksvirksomheder som glarmester, re-
paration af elektronik, møbler, cykler og lign. samt kunsthånd-
værk. 
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  Der kan i tilknytning til de ovennævnte håndværksvirksomheder 
etableres detailhandel med et areal på op til 300 m2 for salg af 
produkter, som håndteres eller fremstilles på virksomheden. 

3.7  Det samlede bruttoetageareal for butikker i området må ikke 
overstige 1000 m2.

3.8  Driftsbygninger på ejendommene Appenæs Bygade 78, Appe-
næs Bygade 99 A og B og Appenæs Bygade 107 kan desuden 
anvendes til oplag af materialer for en håndværksvirksomhed. 

3.9  Der må ikke foretages udendørs oplag i området.  

 DELOMRÅDE II

3.10  Delområde II må kun anvendes til rekreative formål med interi-
mistiske fi skermiljøer og fi skerskure, lystbådehavne, stejleplad-
ser, samt de nødvendige anlæg, tilkørselsarealer og bebyggelse, 
der har relation til disse havneaktiviteter.  

§4. VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

4.1  De eksisterende veje i lokalplanområdet skal opretholdes med 
det nuværende forløb og bredde. Eksisterende stier og gadejord 
vist med en særlig signatur på kortbilag 2, skal opretholdes.

4.2 Der skal mindst etableres følgende parkering:

 •   1 p-plads pr. bolig.
 •   1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv eller butik.
  

§5. UDSTYKNING

5.1  Inden for delområde I må udstykning kun fi nde sted, hvor gan-
ske særlige forhold taler for det, og såfremt udstykningen ind-
passes i områdets matrikulære struktur. 

5.2    Indenfor delområde I må der kun udstykkes parcelhusgrunde 
med mindste areal på 800 m2. I forbindelse med etablering 
af boliger med lodret lejlighedsskel i driftsbygningerne på 
ejendommen Appenæs Bygade 107, kan boligerne udstykkes 
med mindste grundareal på 200 m2.

5.3 Delområde II kan ikke udstykkes yderligere. 

§6. TEKNISKE ANLÆG

6.1  Synlige anlæg til områdets tekniske forsyning som elskabe, 
transformerstationer og lign. skal placeres samlet langs vej el-
ler naboskel og skal gives en diskret udformning.

6.2  Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordlednin-
ger.

6.3  Der må ikke opsættes antenner, solcellepaneler, solfangere og 
lignende i lokalplanområdet.
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6.4       Området har i dag egen spildevandsafl edning. Eksisterende og 
ny bebyggelse skal tilsluttes det eksisterende off entlige kloak-
anlæg. Afl edning skal ske i henhold til Næstved Kommunes spil-
devandsplan. 

  Enhver overskridelse af de i spildevandsplanen fastsatte befæs-
telsesgrader vil blive mødt af krav om etablering af interne spa-
rebassiner uden udgift for kommunen. 

 
§7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

  For bebyggelsesomfang og placering i delområde I gæl-
der følgende: 

 BEBYGGELSENS OMFANG

7.1  Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke over-
stige 30. 

  Uanset ovenstående må der ikke opføres ny bebyggelse med en 
grundplan, der er større end 160 m2 for den enkelte ejendom. 

  Undtaget herfra er genopførelse af eksisterende bebyggelse 
med en større grundplan end  160 m2. På hver beboelsesejen-
dom kan der udover bolig opføres udhuse, garager og carporte 
med et samlet areal på op til 50 m2. Undtaget herfra er ejen-
domme med landbrugspligt.

  Boliger i driftsbygninger der er taget ud af drift, må kun indret-
tes inden for eksisterende bygningsrammer. 

 
 PLACERING AF BEBYGGELSE 

7.2  Beboelsens facade eller gavl mod Appenæs Bygade skal place-
res i en afstand på 2,5 - 5 meter fra skel mod vejen. Undtaget 
herfra er garager, carporte og indgangspartier til beboelsesbyg-
ninger. 

7.3  Bebyggelse skal placeres parallelt eller vinkelret med vejskel på 
Appenæs Bygade. 

7.4  Uanset §§ 7.2 og 7.3 skal ny bebyggelse til erstatning for den 
bevaringsværdige og miljøunderstøttende bebyggelse og ny be-
byggelse på ejendommen Gødsholmvej 1, matr.nr. 14a opføres 
med tilsvarende placering på grunden som den eksisterende, 
der nedrives. Hvis hensynet til brandforholdene kræver det, kan 
bebyggelsens placering justeres. Justeringen skal ske under 
hensyntagen til reetablering af den oprindelige bebyggelses-
struktur og bebyggelses byrumsskabende placering i forhold til 
vejen og nabobebyggelsen.  

  
  Bebyggelse på ejendommen Gødsholmvej 1 skal placeres paral-

lelt eller vinkelret i forhold til bebyggelse på naboejendommen 
Appenæs Bygade 92 og kan sammenbygges med den i skel. 

7.5  Bygningsreglementets bebyggelsesregulerende afstandskrav vil 
ikke være gældende ved placering af bebyggelse til erstatning 
for den bevaringsværdige og miljøunderstøttende, herunder for 
ny bebyggelse til erstatning for den eksisterende på ejendom-

  men Gødsholmvej 1, der nedrives, hvis hensynet til bevaring 
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af områdets bebyggelsesstruktur kræver, at bebyggelsen skal 
placeres nærmere nabobebyggelse eller skel, end reglementets 
regler herfor angiver. 

 
 ETAGEANTAL OG HØJDE 

7.6  Bebyggelse må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttelig 
tagetage og med en maksimal højde på 7,5 meter over eksi-
sterende terræn. Bebyggelsens facadehøjde, målt fra naturligt 
terræn, eller et niveauplan fastlagt af bygningsmyndigheden, 
til ydervæggens skæring med tagets udvendige overside må, 
bortset fra gavle og mindre udskud, ikke overstige 2,6 meter 
inkl. sokkel. For bebyggelse på skrånende  terræn gælder, at 
facadehøjden inkl. sokkel kan overskride 2,6 m. hvor bebyg-
gelsen optager det naturlige terrænfald. Erhvervsbygninger og 
driftsbygninger skal opføres med en facadehøjde- bortset fra 
gavle- der ikke overstiger 5 meter. 

7.7  Højden på ny bebyggelse på ejendommen Gødsholmvej 1 skal 
nedtrappes til max. 6 meter for den del af bebyggelsen, der pla-
ceres i skel med ejendommen Appenæs Bygade 92, i en zone på 
op til 3 meter fra dette skel.   

7.8  Såfremt den bevaringsværdige bebyggelse forgår ved brand el-
ler andet, skal den genopføres med samme etageantal og højde 
som den oprindelige. For den miljøunderstøttende bebyggelse 
gælder, at ny bebyggelse til erstatning for denne skal opføres 
med højde afstemt efter nabobebyggelsen og den fremhersken-
de bygningshøjde langs gadestrækningen. 

7.9  Sekundære bygninger som garager, carporte og udhuse samt 
udestuer skal opføres med en maksimal højde på 3,5 meter. 

 HUSDYBDE

7.10 Dybden på beboelsesbygninger må ikke overstige 8 meter. 

7.11  Bebyggelse til erstatning for den bevaringsværdige bebyggelse 
der forgår, og for den miljøunderstøttende bebyggelse, der har 
en større dybde, kan genopføres med samme dybde som den 
oprindelige.

7.12  For bebyggelse til erstatning for de bevaringsværdige landhuse 
som er anført i Bilag 1 til lokalplanen der forgår, med en hus-
dybde på under 6 meter, og for tilbygninger til disse, samt for 
ny bebyggelse på Gødsholmvej 1 gælder, at bebyggelsen skal 
genopføres med en max. dybde på 7 m. Dog skal den del af ny 
bebyggelse på ejendommen Gødsholmvej 1 der er placeret vin-
kelret på vejen, opføres med en max. dybde på 6,5 m. Undtaget 
fra det er mindre udskud, indgangspartier, udestuer og lign.

7.13  Sekundære bygninger som garager, carporte og udhuse samt 
udestuer på disse ejendomme må kun opføres med en max. 
dybde på 4 meter. 

7.14  Erhvervsbygninger og driftsbygninger kan opføres med en dyb-
de på max. 10 meter.
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§8. BEBYGGELSENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN

  For ny bebyggelse og bygninger som ikke er bevarings-
værdige eller miljøunderstøttende i delområde I gælder 
følgende: 

 GENERELT

8.1  Ny bebyggelse skal opføres som længehuse (1), vinkelhuse el-
ler trelængede huse. 

  Dog skal ny bebyggelse på ejendommen Gødsholmvej 1 opfø-
res som et længehus med et udhus, garage eller lign. placeret 
vinkelret på boligen, eller som et vinkelhus evt. med skur eller 
garage integreret med den. 

8.2  Ny bebyggelse, tilbygninger og bygninger der ikke er udpeget 
som bevaringsværdige eller miljøunderstøttende skal under-
ordne sig det bevaringsværdige kulturmiljø, ved at der tages 
hensyn til områdets og den omkringliggende bevaringsværdige 
bebyggelses volumen og udformning. Ny bebyggelse skal udfor-
mes med respekt for stedets skala og karakteristika. 

8.3  De væsentlige træk på ny bebyggelse og tilbygninger, som fa-
cadehøjde, materialevalg, placering, og størrelse af vindues- og 
dørhuller skal afstemmes efter den eksisterende bevaringsvær-
dige bebyggelse i området. 

 TAGE

8.4  Tage på nye beboelses- og driftsbygninger skal udføres som 
symmetriske saddeltage uden valm og med en taghældning på 
40-45 grader. Tilbygninger til bebyggelse med anden tagform og 
taghældning kan udføres som den eksisterende bebyggelse. 

8.5  Tilbygninger til eksisterende beboelse skal udføres med samme 
tagform og taghældning som den eksisterende beboelse. Undta-
get for det er udestuer, mindre indgangspartier, udskud og lign. 
med et areal på under 30 m2. 

8.6  Tage kan tækkes eller udføres i traditionelle matte, uglaserede 
røde vingetegl, lille format. Glaseret eller engoberet tegl tillades 
ikke. Bebyggelse med anden tagbelægning kan vedligeholdes 
med den eksisterende tagbelægning. 

8.7  Tage på driftsbygninger og erhvervsbygninger kan desuden 
udføres med sorte eller grå fi bercementplader med bølgefor-
mat, tagpap eller med matte ståltrapezplader (pandeplader) der 
fremstår forpatineret eller malet i grå farvenuancer.

8.8  Tage på sekundære bygninger som garager, carporte og udhuse 
samt udestuer skal udføres som symmetriske saddeltage uden 
valm med en taghældning på 30 - 45 grader eller med en ensi-
dig taghældning på 25-35 grader. Carporte kan desuden udføres 
med fl ade tage.  

  Fodnote (1) Længehuse er huse med en rektangulær grundplan. 
Det traditionelle danske længehus er på 1½ etage med symme-
trisk tag og udnyttelig tagetage og er højst 8 m bredt.
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8.9  Tage på sekundære bygninger på ejendomme med beboelse, 
der er udført med anden tagform eller taghældning, kan også 
udføres med samme tagform og taghældning som beboelsen. 

8.10 Udestuer kan udføres med tag med en ensidig taghældning. 

8.11  Tage på sekundære bygninger skal dækkes med listedækket 
tagpap, med matte, uglaserede, røde vingetegl, lille format eller 
med sorte eller grå fi bercementplader med bølgeformat. Tage 
på udestuer kan udføres i glas, eller andet egnet tagmateriale. 
Tage på udestuer kan desuden udføres i tagpap eller med sam-
me tagbelægning som beboelsesbygningen. 

 KVISTE, TAGVINDUER OG ALTANER

8.12   Kviste, tagvinduer og altaner skal udføres efter retningslinjerne 
angivet i §§ 8.25 - 8.28.

 
 FACADER

8.13  De væsentlige træk på facader på nye tilbygninger som ma-
terialevalg, højde, udformning af sokkel, gesims, placering, og 
størrelse af vindues- og dørhuller samt udformning og opdeling 
af vinduer skal afstemmes efter den eksisterende bygning. 

8.14  Facader på ny bebyggelse og tilbygninger til eksisterende be-
byggelse skal udføres i pudset murværk, eller i traditionelle 
røde eller gule blødstrøgne tegl. Facader på ny bebyggelse og 
tilbygninger til eksisterende bebyggelse kan desuden udføres i 
bindingsværk eller med partier i bindingsværk. Tilbygninger til 
bebyggelse i blankt murværk kan desuden udføres med traditio-
nel træbeklædning der er malet med dækkende maling i farver 
som nævnt nedenfor.

8.15  Tilbygninger til eksisterende bebyggelse med facader, der frem-
står i andre materialer end angivet ovenfor, eller med fi ltset eller 
vandskuret overfl ade, kan udføres i samme materialer, og med 
samme facadebehandling som den eksisterende bebyggelse. 

  Gavltrekanter kan desuden udføres med træbeklædning en på 
to, brædder med lister, eller beklædes med træspån. Gavlpartier 
kan desuden udføres med glas.  

  Mindre bygningsdele som indgangspartier, udestuer, havestuer 
m.m. og mindre facadepartier kan udføres i glas og/eller med 
træbeklædning.

  Bræddebeklædning skal fremtræde med en overfl ade, der er 
malet med en dækkende maling i farverne portgrøn, svenskrød, 
hvid, grå eller sort. Træspånsgavle skal males sorte eller mør-
kebrune med trætjære eller linoliemaling. 

8.16  Sekundære bygninger som udhuse, garager og carporte kan ud-
føres helt i træ. 

8.17  Driftsbygninger, herunder trempel på disse og driftssbygninger 
kan desuden udføres med træbeklædning en på to eller med 
brædder med listedækning, der er malet med dækkende maling 
i farver jf. § 8.14.
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8.18  Vinduer og døre skal udføres med rammer og karme  i træ eller 
som alu/træ. Vinduer og døre skal males med dækkende ma-
ling. 

  For bevaringsværdige og miljøunderstøttende bebyg-
gelse i delområde I gælder følgende: 

 GENERELT

8.19  Den bevaringsværdige bebyggelse, vist med en særlig signatur 
på kortbilag 2 og anført i Bilag 1 til lokalplanen må ikke nedri-
ves, ombygges eller på anden måde ændres. 

8.20  Ved fornyelse og vedligeholdelse af den bevaringsværdige be-
byggelses ydre, skal bebyggelsens oprindelige fremtræden med 
hensyn til materialer, proportioner, bygningsdetaljer, placering 
og udformning af vinduer og døre fastholdes eller genskabes.

8.21  Miljøunderstøttende bebyggelse vist med en særlig signatur på 
kortbilag 2 og anført i Bilag 1 til lokalplanen, må kun nedrives i 
forbindelse med nybyggeri, der fastholder bebyggelsens miljø-
understøttende funktion. Det vil sige, at nybyggeriets rumlige 
udstrækning, skal være af tilsvarende omfang og placering som 
den bebyggelse, der nedrives.  

  TAGE 

8.22  Den oprindelige tagform og tagbelægning på bevaringsværdige 
og miljøunderstøttende bebyggelse må ikke ændres. Ved ud-
skiftning af tagkonstruktionen, skal den oprindelige tagform og 
tagudhæng, reetableres.  

  Tage på de stråtækte bevaringsværdige og miljøunderstøttende 
landhuse (2) og taget på stråtækt stuehus til den bevaringsvær-
dige gårdsbebyggelse vist med en særlig signatur på kortbilag 
2 til lokalplanen, og anført i Bilag 1, må kun tækkes med strå, 
eller tagrør, der skal oplægges med en traditionel tækkemetode 
med mønning og kragetræer. Taget på stråtækt stuehus til den 
bevaringsværdige gårdbebyggelse, kan også dækkes med tradi-
tionelle matte vingetegl, lille format, hvis der derigennem opnås 
et mere ensartet materialemæssigt udtryk af hele ejendommen.

  Uanset ovenstående, kan tage på de miljøunderstøttende land-
huse dækkes med traditionelle matte, uglaserede, røde vinge-
tegl, lille format. 

  Tage på bevaringsværdige og miljøunderstøttende landhuse og 
stuehuse til den bevaringsværdige gårdsbebyggelse uden strå-
tag, skal dækkes med traditionelle matte, uglaserede, røde vin-
getegl, lille format eller udføres med det oprindelige tagmate-
riale. Glaserede og engoberede tegl tillades ikke. Rygningssten 
på tegltage skal lægges i mørtel. Tage udført i skifer må kun 
erstattes af ægte skifer eller fi bercementskifer, der oplægges 
med samme mønster som de oprindelige. Fibercementskifer 
med afskårne hjørner tillades ikke.

  Tage på bevaringsværdige og miljøunderstøttende sekundære 
bygninger, kan desuden dækkes med tagpap.

  
  Tage på driftsbygninger der er tækket, skal tækkes eller udfø-

res i traditionelle matte, uglaserede, røde vingetegl, lille format. 
Glaseret eller engoberet tegl tillades ikke. Tage på driftsbyg-



4747

ninger der er dækket med tagplader kan desuden dækkes med 
sorte eller grå fi bercementplader med bølgeformat, eller med 
matte ståltrapezplader (pandeplader) der fremstår forpatineret 
eller malet i grå farvenuancer.

  
  Fodnote (2): Landhuset er en samlet betegnelse for huse, som 

blev bygget på landet i perioden fra 1700-tallet og frem til ca. 
1950.

  
  Det typiske landhus var frem til midten af 1800-tallet et bin-

dingsværkshus, hvorefter det blev almindeligt at mure huse op 
i røde sten. Begge typer kendes i dag fra gamle stuehuse på 
gårde ude på landet eller i de mindre landsbyer.

  Landhuset var den mest almindelige boligform i Danmark frem 
til midten af 1800-tallet. Da hustypen er bygget igennem fl ere 
århundreder, er der stor variation i både form, udtryk og mate-
rialer, ligesom der er variationer fra egn til egn.

8.23  Tage på de bevaringsværdige og miljøunderstøttende murerme-
stervillaer anført i Bilag 1, må kun udføres med traditionelle 
matte, uglaserede, røde vingetegl, lille format eller udføres med 
bygningens oprindelige tagmateriale. 

8.24  Vedligeholdelse af eksisterende ikke oprindelige tagmaterialer 
på de bevaringsværdige bygninger tillades. 

 KVISTE TAGVINDUER OG ALTANER

8.25  Eksisterende oprindelige kviste der er etableret på bygningens 
opførelsestidspunkt, skal bevares eller erstattes med kopier. 

  Kvistens størrelse, form og materialevalg skal afpasses efter hu-
sets alder og arkitektur. 

  Kvistens bredde må ikke være større, end bredden på de under-
liggende facadevinduer. 

  Kvistvinduer skal afpasses efter tagets dimensioner og udføres 
og opdeles med udgangspunkt i de underliggende facadevin-
duer.

8.26  Kviste på de stråtækte bevaringsværdige og miljøunderstøt-
tende landhuse (1), vist med en særlig signatur på kortbilag 
2 til lokalplanen og anført i Bilag 1 til lokalplanen skal placeres 
symmetrisk på taget og fremstå som fi rkantede eller halvrunde, 
stråtækte kviste. 

  Vinduer i de stråtækte kviste skal udføres småopsprossede og 
opdeles med udgangspunkt i de underliggende oprindelige fa-
cadevinduer. Bredde på kvistvinduer må ikke overskride bred-
den på de underliggende facadevinduer. Den samlede bredde på 
stråtækte kviste må ikke overstige 20% af tagfl adens længde. 

  Der må ikke etableres nye kviste på de øvrige bevaringsværdige 
og miljøunderstøttende landhuse.

8.27  Kviste på driftsbygninger på den bevaringsværdige gårdsbebyg-
gelse, vist med en særlig signatur på kortbilag 2 til lokalplanen, 
og som fremgår af Bilag 1, skal udføres med udformning, mate-
rialer og dimension med udgangspunkt i de traditionelle høgab

  og skal fremstå som tagskægskviste, pultkviste med en ensidig 
taghældning, saddeltagskviste eller gavlkviste. 
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  I forbindelse med indretning af boliger i driftsbygninger der er 
taget ud af drift, kan der etableres op til 3 kviste på tagfl aden, 
der vender mod Appenæs Bygade og op til 4 kviste på tagfl a-
den, der vender mod det nordøstlige skel. Derudover kan der 
etableres 1 kvist pr. bolig på hver tagfl ade, der vender mod den 
indre gård. Kvistbredden skal tilpasses facadeopdelingen og ek-
sisterende muråbninger. 

  
  Kvistfl unker, spejl og fronter skal udføres med plane brædder i 

træ, der er malet med dækkende maling i svenskrød eller port-
grøn farve. Kvistfl unker kan desuden beklædes med forpatine-
ret zink.  Gavlkviste kan desuden mures op i blødstrøgne gule 
tegl i samme farvenuance som eksisterende facadetegl. 

  Der kan ikke tillades glas eller andet transparent materiale til 
kvistens spejl eller fl unker.  

 Kvistvinduer skal udføres med et- eller to fags glasparti.

  Kviste skal placeres regelmæssigt og så vidt muligt symmetrisk 
på tagfl aden. Kviste skal placeres på tagfl aden, så de så vidt 
muligt fl ugter med de underliggende facadeåbninger. 

  Vinduer i tagfl aden skal placeres regelmæssigt og udformes 
som enkeltsiddende tagvinduer. Bredden på tagvinduer må ikke 
overstige 80 cm og højden må ikke overstige 120 cm. Hvor byg-
gemyndigheden af brand- og sikkerhedsmæssige hensyn kræ-
ver det, kan der isættes tagvinduer med de mål, der er nødven-
dige for at sikre vinduet som fl ugtvej. Disse vinduer skal så vidt 
muligt placeres på tagfl ader på gårdssiden. 

  Den samlede bredde for tagvinduer og kviste må ikke overstige 
30 % af tagfl adens længde. 

 
  For driftsbygninger der indrettes til bolig, må den samlede bred-

de for tagvinduer og kviste i den nederste del af tagfl aden, som 
hovedregel ikke overstige 30 % af tagfl adens længde. I den 
øverste halvdel kan der etableres tagvinduer med en samlet 
længde svarende til maks. 20 % af tagfl adens længde. Rytterlys 
i tagryggen er undtaget herfra.

8.28  Nye kviste på stuehuse til den bevaringsværdige gårdsbebyg-
gelse og murermestervillaer anført på bilag 1 til lokalplanen, 
skal udføres som de oprindelige kviste. Nye kviste på huse 
uden eksisterende kviste skal udformes som saddeltagskviste, 
pultkviste, taskekviste, eller rytterkviste. 

  Kvistfl unker skal udføres i forpatineret zink eller med plane 
brædder, der er malet med dækkende maling. Der kan ikke til-
lades glas eller andet transparent materiale til kvistfl unker og 
kvistens spejl. Kvistfronter og spejl skal fremstå i træ, der er 
malet med dækkende maling. 

  Vinduer i tagfl aden skal placeres regelmæssigt, og udformes 
som enkeltsiddende tagvinduer. Bredden på tagvinduer må ikke 
overstige 80 cm, og højden må ikke overstige 120 cm. Hvor 
byggemyndigheden af brand- og sikkerhedsmæssige hensyn 
kræver det, kan der isættes tagvinduer med de mål, der er nød-
vendige for at sikre vinduet som fl ugtvej. 

  Den samlede bredde for tagvinduer og kviste må ikke overstige 
30 % af tagfl adens længde. 
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  Der må ikke etableres tagaltaner, udvendige terrasser, balkoner 
og lignende ved bygningers tagetage eller tage.

 
 SKORSTENE

8.29 Eksisterende skorstene skal bevares eller erstattes med kopier. 

8.30  Nye skorstene skal fremstå i samme materialer som husets fa-
cade og skal placeres i tagryggen, symmetrisk i forhold til tag-
fl aden. Skorstenens profi lering skal udføres med udgangspunkt 
i husets alder og arkitektur. 

 FACADER

8.31  Facader på bevaringsværdige bygninger, der fremstår med et 
blankt murværk må ikke pudses, fi ltses eller vandskures. Fa-
cader i blankt murværk der er væsentligt forvitrede kan dog 
tillades pudset op. Facadebehandling af ydervægge med pudset 
overfl ade og bindingsværksfacader må ikke ændres. 

8.32  Der kan ikke tillades udvendig facadeisolering på bevaringsvær-
dige og miljøunderstøttende bebyggelse. 

8.33  Placering og størrelse af vindues- og dørhuller på de bevarings-
værdige bygninger må ikke ændres. Reetablering af de oprin-
delige muråbninger kan dog tillades. Nye muråbninger kan kun 
tillades, hvis de respekterer facaderytmen og facadeopdelingen. 

8.34  Vindues- og dørhuller på de miljøunderstøttende bygninger skal 
placeres i en fast rytme og udføres med en størrelse, der tager 
afsæt i den eksisterende bebyggelses arkitektoniske karakteri-
stika.

8.35  Tømmer og synlige gennemstukne bjælkehoveder på bevarings-
værdige bygningers bindingsværksfacader skal bevares. Tøm-
meret kan optegnes med sort maling eller overkalkes i samme 
farve som tavlerne. Facaderne må kun kalkes i farverne hvid 
eller gul okker.  

8.36  Døre, vinduer, kviste, skorstene og bygningsdetaljer på beva-
ringsværdige bygninger skal i proportioner og udførelse fremstå 
som de oprindelige på opførelsestidspunktet, og i harmoni med 
bygningen som helhed. 

8.37  Eksisterende originale vinduer, døre og porte i bevaringsvær-
dige bygninger skal bevares eller erstattes af kopier. 

8.38  Ved udskiftning eller isætning af vinduer, døre og porte i nye 
muråbninger jf. 8.33 på bevaringsværdige bygninger, skal fyld-
ninger, karme, rammer og sprosser udføres i træ. Sprosser skal 
udføres med en bredde på max. 19 mm inkl. glaslister og kit-
false.

8.39  Vinduer og døre på de miljøunderstøttende bygninger kan des-
uden tillades udført i alu/træ eller metal. 

8.40  Vinduer, døre og porte på bevaringsværdige og miljøunderstøt-
tende bygninger skal fremstå malede med dækkende maling. 
Træværket skal fremstå i følgende farver: Hvid, grå, svenskrød, 
portgrøn eller i den originale farve.  
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  For indretning af boliger i driftsbygninger på ejendom-
men Appenæs Bygade 107, der er taget ud af drift,  gæl-
der følgende for udformning af facader:

8.41   Facader der vender mod Appenæs Bygade og mod det nord-
østlige skel skal bevares i vides muligt omfang og  med blankt 
murværk. Stik over vindues- dør- og portåbninger mv. og andre 
facadedetaljer må ikke fjernes. Facader mod gårdspladsen kan 
fi ltses og kalkes hvide eller fremstå i farven gul okker.

  Gavltrekanter skal beklædes med lodrette brædder, der er malet 
i svensk rød eller portgrøn farve. Der kan isættes et glasparti i 
gavltrekanter der vender mod Appenæs Bygade. 

8.42  Udvendig facadeisolering kan ikke tillades. 

8.43   Placering og størrelse af vindues- og dørhuller, samt portåb-
ninger skal i videst muligt omfang bevares. Placering af nye 
vindues- og dørhuller samt portåbninger på facade der vender 
mod Appenæs Bygade og mod ejendommen Appenæs Bygade 
105 skal begrænses til det nødvendige. 

  Eksisterende portåbning mod Appenæs Bygade må ikke ned-
lægges, lukkes til med porte eller med et glasparti. Eksisterende 
blændede vindues- og dørhuller kan reetableres. Etablering af 
nye vindues- og dørhuller samt portåbninger og blænding af 
enkelte eksisterende kan kun tillades, hvis de respekterer faca-
derytmen og facadeopdelingen. Nye vindues- og dørhuller samt 
portåbninger skal placeres i en fast rytme og udføres med en 
størrelse og udformning svarende til de oprindelige åbninger. 
Der kan isættes et glasparti i eksisterende og nye døre- og port-
åbninger.  Glaspartier i døråbninger skal fremstå uden opdeling, 
mens glaspartier i eksisterende og nye portåbninger skal opde-
les i 2 eller 3 fag.  

  Hvor byggemyndigheden af brand- og sikkerhedsmæssige hen-
syn kræver det, kan der isættes vinduer med de mål, der er 
nødvendige for at sikre vinduet som redningsåbning. Disse vin-
duer skal så vidt muligt placeres på facade mod gårdssiden. Der 
kan isættes større dør- og portåbninger forsynet med et glas-
parti på facader mod gårdspladsen. Størrelsen og placeringen 
skal afstemmes efter eksisterende dør- og portåbninger.  

  Eksisterende revledøre og porte skal i videst muligt omfang be-
vares eller erstattes af kopier. Nye dørhuller og portåbninger 
isat et glasparti skal forsynes med revledøre og revleporte, så 
de fremstår med samme udtryk som de eksisterende døre og 
porte.  

  Eksisterende støbejerns staldvinduer skal i videst muligt om-
fang bevares. Vinduerne kan på indersiden suppleres med ter-
moruder. Nye vinduer skal udføres med buet vinduesramme i 
støbejern eller med smalle træ- eller metalrammer og karme 
og med samme opdeling og tilsvarende ramme- og sprosse-
bredde som de eksisterende. Der kan godkendes nye vinduer 
med metal- eller trærammer og karme med en samlet maksimal 
bredde for karm og ramme på 7 cm og med sprossebredde på 
op til 19 mm inkl. kitfalse eller glaslister,  under forudsætning 
af at disse udformes med tilsvarende profi ler, som eksisterende 
støbejernsvinduer. Nye glaspartier sat i eksisterende eller nye 
dør- og portåbninger skal fremstå med metal- eller trærammer. 
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  Vinduer, døre og porte skal fremstå i svenskrød eller portgrøn 
farve. Støbejernsvinduer kan fremstå i støbejernets naturlige 
sortbrune farve. 

  TILBYGNINGER TIL BEVARINGSVÆRDIGE OG MILJØUNDER-
STØTTENDE BYGNINGER

8.44  Tilbygninger skal som hovedregel opføres på den side af bygnin-
gen, der vender bort fra off entligt tilgængelig vej og sti. 

8.45  Tilbygninger til bevaringsværdige og miljøunderstøttende byg-
ninger skal udføres med dimensioner, proportioner, vindues- og 
dørrytme, tagformer, materialer og farver der tager afsæt i den 
eksisterende bebyggelses arkitektoniske og materialemæssige 
karakteristika. 

  For bebyggelse til erstatning for den bevaringsværdige 
der forgår og for ny bebyggelse på ejendommen Gøds-
holmvej 1 gælder følgende:  

 GENERELT

8.46  Ny bebyggelse til erstatning for den bevaringsværdige der for-
går, skal udføres med dimensioner, proportioner, vindues- og 
dørrytme, tagformer, materialer og farver der tager afsæt i den 
eksisterende bebyggelses arkitektoniske og materialemæssige 
karakteristika. 

8.47  Bebyggelsen kan genetableres med samme materialevalg og 
udformning, herunder tagform, tagdækning og i facademateria-
ler mv.  som den eksisterende der nedrives.  

8.48  De væsentlige træk på facader som højde, udformning af sokkel, 
gesims, placering og størrelse af vindues- dør og portåbninger 
skal afstemmes efter den oprindelige bebyggelse på grunden. 

 TAGE, FACADER, BYGNINGSDETALJER MV. 

8.49  Ny bebyggelse til erstatning for bevaringsværdige landhuse an-
ført i Bilag 1 til lokalplanen og på ejendommen Gødsholmvej 1 
skal udføres med symmetrisk saddeltag uden valm og med en 
taghældning på 40-45 grader. 

  Taget skal tækkes med strå eller tagrør lagt med mønning og 
kragetræer, eller udføres i traditionelle matte, uglaserede røde 
vingetegl, lille format. Tegltaget må kun udføres med et beske-
dent udhæng. Rygningssten på tegltaget skal lægges i mørtel.

  Tage på sekundære bygninger kan desuden dækkes med tag-
pap. 

  Der må ikke etableres kviste i tagfl ader der er synlige fra de  of-
fentligt tilgængelige gader, stræder og fælles byjord.

  På de øvrige tagflader kan der tillades enkelte kviste. Kviste skal 
udformes efter retningslinjerne i §§ 8.25 og 8.27. Undtaget for 
det er enkelte traditionelle stråtagskviste i stråtaget. Placering 
og udformning af stråtagskviste fremgår af §8.27.

  Der må kun placeres enkelte tagvinduer på bebyggelse med 
tegltage. Vinduer i tagfl aden skal placeres regelmæssigt og ud-
formes som enkeltsiddende tagvinduer. Placeringen skal afstem-
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mes efter underliggende facadevinduer. Bredden på tagvinduer 
må ikke overstige 60 cm, og højden må ikke overstige 80 cm. 

  Hvor byggemyndigheden af brand- og sikkerhedsmæssige hen-
syn kræver det, kan der isættes tagvinduer med de mål, der 
er nødvendige for at sikre vinduet som fl ugtvej. Vinduer, med 
større mål end 60 x 80 bør dog søges placeret på den tagfl ade, 
der vender bort fra de off entligt tilgængelige gader, stræder og 
fælles byjord.  

  Der må ikke etableres tagaltaner, udvendige terrasser, balkoner 
og lignende ved bygningers tagetage eller tage. Undtaget fra 
det er mindre franske altaner i gavle, der ikke er synlige fra of-
fentligt tilgængelige gader og stræder.

  Der må ikke oplægges solcellepaneler, solfangere eller lign. til 
udnyttelse af solenergi på tagfl ader eller facader.

  Facader skal udføres i pudset murværk og/eller i bindingsværk. 
Pudset murværk og/eller tavlerne skal kalkes hvide eller frem-
stå i farven gul okker. 

  Bebyggelse med ydervægge i andre materialer, eller anden fa-
cadebehandling kan genopføres i samme materialer og med 
samme facadebehandling. 

  Sekundære bygninger som udhuse og garager kan udføres helt i 
træ der er malet med dækkende maling i farvende hvid, svensk-
rød, portgrøn eller sort.

  Gavle på boligen og de sekundære bygninger skal fremstå op-
murede, eller beklædt med en traditionel bræddebeklædning 1 
på 2, eller med træspån. Der må ikke isættes større glaspartier 
i gavle. Bræddebeklædning skal fremtræde med en overfl ade, 
der er malet med en dækkende maling i farverne hvid, grå,  
portgrøn, svenskrød eller sort. Træspångavle skal males sorte 
eller mørkebrune med trætjære eller linoliemaling.

 Der må ikke etableres frontispicer. 

  Vindues- og dørhuller skal placeres regelmæssigt og med en 
fast rytme på facaden. 

  Vinduer skal udføres som tofagsvinduer med eller uden sprosser 
og med en max højde og bredde på 120 cm. 

  På facaden der vender bort fra de off entligt tilgængelige ga-
der, stræder og fælles byjord kan der isættes enkelte tofl øjede 
glasdøre eller glaspartier med dimension der er afstemt efter 
facadens proportioner og som ikke virker dominerende i forhold 
til den omkringliggende bebyggelse.  

  Vinduer skal udføres med karme, rammer og sprosser udført i 
træ. Sprosser skal udføres med en bredde på max. 19 mm inkl. 
glaslister og kitfalse. Vinduesrammer, karme og sprosser skal 
fremstå i følgende farver: Hvid, grå, svenskrød, portgrøn eller i 
samme farve, som den originale  på den bygning, der erstattes. 

  Døre og porte skal fremstå i følgende farver:  Svenskrød, port-
grøn, sort, eller i den originale farve. 

  Døre og porte skal udføres som glasdøre, fyldningsdøre, fyld-
ningsdøre med et glasparti i det øverste felt, eller revledøre i 
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træ. Døre og porte skal fremstå i følgende farver: Hvid, grå, 
Svenskrød, portgrøn, sort, eller i den originale farve på døre og 
porte i bygningen, der erstattes. 

  
  For bevaringsværdige fi skermiljøer i delområde II gæl-

der følgende: 

8.50  De bevaringsværdige fi skermiljøer ved Susåen, vist på kortbi-
lag 2 til lokalplanen skal bevares med græsklædte stejleplad-
ser, tjæregryder mm. samt den karakteristiske bebyggelse, be-
stående af lave tagrørbeklædte skure og garnhytter samt små 
skure med ydervægge der er pudset og kalket hvide. 

8.51  Skurernes dimension og omfang må ikke ændres. Nye skure 
til erstatning for de eksisterende, der forgår, skal gives samme 
materialevalg og udformning, som de eksisterende skure i om-
rådet. 

  Tagrørbeklædte skure skal fremstå med saddeltage eller med 
tage med en ensidig taghældning på op til 35 grader. Skure 
med pudsede ydervægge kan desuden udføres med symmetri-
ske saddeltage med taghældning på op til 45 grader, eller med 
en ensidig taghældning på op til 30 grader. Skurene (tagrørbe-
klædte og pudsede) skal dækkes med tagpap, sorte eller grå 
fi bercementplader med bølgeformat eller med ståltrapezplader.

  Ydervægge på de pudsede skure skal fremstå opmurede i tegl 
og med facadepuds der er kalket i hvid farve.  

§9 SKILTNING

9.1  Skiltning og reklamering i lokalplanområdet må ikke fi nde sted. 
Undtaget herfor er ejendomme og butikker nævnt i § 3.6, og 
skiltning for erhverv i egen bolig som nævnt i § 3.4.

9.2  Skiltning for erhverv og butikker som nævnt i § 3.6, må ma-
ximalt have en fl ade på 0,5 m2. Dog må skiltning for erhverv i 
egen bolig have en fl ade på max. 0,13 m2, svarende til A3 for-
mat.

9.3  Der må kun opsættes ét skilt pr. ejendom. Skiltet skal mon-
teres på facaden, eller opstilles på terræn på egen grund ved 
indkørsel til ejendommen. Et fritstående skilt må gives en max. 
højde på 1 m. fra eksisterende terræn. For erhverv beliggende  
på bagsiden af Appenæs Bygade kan der desuden opstilles et 
henvisningsskilt ved adgangsvejen til ejendommen. Skiltet skal 
udføres med en størrelse, som angivet ovenfor.

§10. UBEBYGGEDE AREALER

 DELOMRÅDE I

10.1  Arealet i delområde I, beliggende mellem bebyggelsen og Ap-
penæs Bygade skal fortrinsvis fremstå som forhave med træer, 
buske og anden beplantning, således, at det grønne landsby-
præg bevares. 

10.2  Hegn skal udføres som levende hegn eller traditionelt lavt 
træstakit, der fremstår transparent. Levende hegn kan supple-
res med trådhegn på indersiden af det levende hegn. 
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10.3  De på kortbilag 2 til lokalplanen viste bevaringsværdige træer 
og samlede beplantninger må ikke fældes eller fjernes, da de 
udgør væsentlige byrumsdannende elementer i landsbybilledet. 

10.4  Eksisterende pigstensbelægninger og andre naturstensbelæg-
ninger skal bevares. 

10.5  Belægning af off entligt tilgængelige arealer som stier, og gade-
jord skal udføres i naturmaterialer som pigsten, granitbrosten 
og chaussesten mm. Belægning på stier kan desuden udføres 
med sand, slotsgrus eller lign. 

 
 DELOMRÅDE II

10.6  Delområde II skal fremstå som strandeng og græsklædte area-
ler med enkelte hjemmehørende og egnstypiske træer og bu-
ske. Arealet kan anvendes til stejlepladser og pladser til opbe-
varing af både mm. i tilknytning til eksisterende lystfi skerhavne 
og fi skermiljøer. 

10.7 Stien langs Susåen skal fremstå som en natursti/trampesti.

§11. TERRÆNREGULERING

11.1  Der må ikke udføres terrænreguleringer i delområde I på mere 
end +/- 0,5 meter.

11.2  Der må ikke udføres terrænreguleringer i delområde II. Undta-
get for det er terrænreguleringer i forbindelse med etablering af 
kystsikring.  

§12.  FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY 
 BEBYGGELSE

 Ingen bestemmelser

§13. SERVITUTTER

13.1  Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 
fortrænges af planens bestemmelser.

13.2  Følgende servitutter fortrænges af lokalplanen:

  Der er ingen private tilstandsservitutter, som fortrænges af pla-
nen.

§14. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

14.1  Når lokalplanen er endeligt vedtaget og off entliggjort, må ejen-
domme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges 
eller anvendes i overensstemmelse med planen.

14.2  Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplan-
området kan fortsætte som hidtil.

14.3  Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er inde-
holdt i planen, skal etableres.
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14.4  Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med 
planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at 
berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dis-
pensationen kan gives.

14.5  Der kan foretages ekspropriation af private ejendomme eller 
rettigheder over ejendomme mod erstatning, når ekspropriatio-
nen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokal-
planen.

14.6  Hvis en lokalplan udlægger areal til off entligt formål kan ejeren 
forlange en ejendom eller en del af en ejendom overtaget af 
kommunen mod erstatning, hvis arealet ikke kan udnyttes på en 
økonomisk rimelig måde i forhold til de omkringliggende ejen-
domme.

14.7  Hvis en lokalplan bestemmer, at en bebyggelse ikke må nedri-
ves uden kommunalbestyrelsens tilladelse – og tilladelse til ned-
rivning nægtes, kan ejeren forlange bebyggelsen overtaget af 
kommunen mod erstatning, hvis bebyggelsen ikke kan udnyttes 
på en økonomisk rimelig måde i forhold til lignende bebyggelse 
uden nedrivningsforbud.

14.8  Hvis en lokalplan overfører ejendom, der er i anvendelse til 
landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage fra landzone 
til byzone eller til sommerhusområde, kan ejeren forlange ejen-
dommen eller dele heraf overtaget af kommunen mod erstat-
ning.

 Der henvises i øvrigt til planloven.



LOKALPLAN 102

For kulturmiljøet i Appenæs, Næstved

___________________________________________

Vedtagelse

Plan- og Erhvervsudvalget har den 11.06.2019

vedtaget at off entliggøre dette lokalplanforslag

I henhold til Planlovens §27, vedtages foranstående lokalplan endeligt.

Plan- og Erhvervsudvalget, d. 02.03.2020
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