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Teknik- & Miljøområdet 

 

 

 

Vedr. ansøgning om dispensation til ombygning af Ndr. Strandvej 4, Løkken. Sag nr. 

01.02.05-P25-45-15 

 

 

I FBL-Hjørring finder vi, at der i projektet er mange gode takter til en ombygning til nutidig bolig 

samtidig med, at bygningen føres tilbage til et mere oprindeligt udtryk.  

 

Vi vil dog gøre nogle bemærkninger. 

 

Kommunens administration skriver, at huset er opført 1840. Ifølge den reviderede registrant fra 

september 2001, som vi i FBL har adgang til, er huset opført 1870, hvilket umiddelbart virker mere 

sandsynligt. Byggestilen synes mere at pege frem mod 1900 end tilbage til 1840. Dateringen har 

betydning for, hvilke tilbageførende indgreb, der vil være mest autentiske. 

 

I registranten anføres ganske vist, at ”ved renovering bør tag udskiftes med enten et tag i tagpap 

med reduceret udhæng eller et tegltag”, men hele huset fremtræden i blank mur med god højde til 

tagskæg og med en forholdsvis høj rejsning på taget indikerer for os, at den mest autentiske løsning 

vil være et tegltag. De røde tegltage er desuden et væsentligt karakteristikum ved Løkken, som slår 

meget klart igennem, når man ser ud over byen fra dens høje punkter. 

 

Med hensyn til at isætte bondehusvinduer i stedet for dannebrogsvinduer mener vi i FBL, at 

dannebrogsvinduer, som også registranten kræver isat, er den mest autentiske, stilmæssige løsning, 

men det bør være uden den sprosse i dannebrogsvinduets store vinduesrammer, som vises i 

ansøgningsmaterialet. Ved at undlade sprossen forøges lysindfaldet desuden. Særligt bekymrende 

vil det være med bondehusvinduer, hvis ruderne får det brede format, som de har på den tegning af 

et bondehusvindue, der er i ansøgningsmaterialet. 

 

Lokalplanens og registrantens krav om vinduer af træ bør ikke fraviges.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Thirup 
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