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NOTAT 

Ved Teknik- og Miljøudvalgets behandling af lokalplanforslaget "Ny 

Østergade" ønskede udvalget, at forvaltningen udarbejder et notat om, 

hvilke bygninger, der er omfattet af den bevaringsværdige lokalplan, 

hvad der sikres med den bevaringsværdige lokalplan og i hvilket 

omfang bygningerne kan ændres indvendigt og udvendigt. 

Lokalplanforslaget indeholder på s. 10 en beskrivelse af de 

bevaringsværdige og fredede bygninger i området. Det drejer sig om 

flg. ejendomme: 

 Gothersgade 33 (og Store Regnegade 19), matr. Nr. 190: 

Bygningen er bevaringsværdig. 

 Gothersgade 35, matr. 336b: Kun forhuset er fredet, men de 

øvrige bygninger er bevaringsværdige eller indgår i en 

bevaringsværdig sammenhæng. 

 Gothersgade 37, matr. 336a: Bygningen er bevaringsværdig. 

 Gothersgade 39, matr. 335: Bygningen er bevaringsværdig. 

 Gothersgade 32, 41 og 41 A, matr.nr. 334: Bygningerne er fredet. 

Gothersgade 43, Gothersgade 45, Ny Østergade 34 (og Chr. 

IX´s Gade 10), matr. Nr. 393 og 394: Bygningen er 

bevaringsværdig. 

Bygningernes status kan ses på lokalplantegning 1 på s. 23: 

 
 

 
 



 

 

 

Side 2 af 2 

Bygninger, der er fredet, kræver Slots- og Kulturstyrelsens 

godkendelse ved ombygning, både ude og inde afhængigt af den 

konkrete fredningsafgørelse, der er tinglyst på ejendommen. 

Oplysninger om de konkrete fredninger kan fås på www.slks.dk. 

Teknik- og Miljøforvaltningen påser, at Slots- og Kulturstyrelsen har 

godkendt ombygningen forud for meddelelse af byggetilladelsen. 

Ændringer af bevaringsværdige bygninger kræver Teknik- og 

Miljøudvalgets godkendelse. Det betyder, at der skal gives en 

dispensation, hvilket er den sædvanlige måde at regulere på, når der er 

tale om bevaringsværdige bygninger.  

 

Der er i lokalplanforslaget indsat bestemmelser i § 5, stk. 2 om 

bebyggelsens omfang, der siger, at der skal en særlig godkendelse 

(dispensation) til for, at man kan ombygge eller nedrive bygningerne. 

Det gælder bebyggelsens omfang og placering, men der kan også 

stilles krav til den indre disponering af ejendommen, hvis det har 

betydning for bebyggelsens omfang, fx hvis man vil dispensere 

ejendommen sådan, at man udnytter flere m2. Derudover er der de 

almindelige krav i bygningsreglementet om tilgængelighed, dagslys 

mv., som skal vurderes. 

 

I lokalplanforslagets § 6, stk. 3 er der indsat bestemmelser om 

bebyggelsens ydre fremtræden, som beskriver de karakteristika, som 

er gældende ved bygningernes arkitektur. Der er også her indsat en 

kompetencenorm, der gør, at der skal en særlig godkendelse 

(dispensation) til, for at få godkendt et projekt, der ikke lever op til 

bestemmelsens krav om bygningernes udseende, fx, at oprindelige 

facader skal istandsættes eller tilbageføres til oprindeligt udseende, at 

oprindelige udsmykninger på facaden skal bevares eller genskabes 

m.v. 

 

Disse forhold påses af Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse 

med byggesagen.  


