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Teknik- og Miljøområdet

Udtalelse vedr. renovering af Vrenstedvej 13, Løkken

Vrenstedvej 13 danner sammen med Vrenstedvej 9, 11 og 15 et af de for Løkken karakteristiske
øst-vestvendte rækkehuse. De fire huse er forskellige, men bygget sammen gavl mod gavl. I registranten dateres de over en hundredårig periode fra 1777 til 1877 og beskrives som en del af byens
skudehandelsmiljø. Skudehandlen på Norge havde sin storhedstid omkring år 1800, men klingede
af, da rigsfællesskabet mellem Danmark og Norge ophørte efter Napoleonskrigene.
Ansøgningen om renovering af Vrenstedvej 13 bør vurderes under hensyntagen til den særlige samhørighed, der er med de andre boliger i rækkehuset.
Der søges af tilskudsmidlerne til forskønnelse af Løkken til nyt tag og renovering af facaden.
Ejer ønsker at erstatte det eksisterende eternittag med et af rød vingetegl. Det kan FBL-Hjørring kun
bifalde. Vrenstedvej 9 har et nyere tag af rød vingetegl, Vrenstedvej 11 har et ældre eternittag, og
Vrenstedvej 15 har for forholdsvis nyligt fået skiftet fra eternittag til et af tagpap med lister.
Som noget nyt søges der om at isætte 4 mindre tagvinduer på gadesiden af huset og 2 større på
gårdsiden. Gadesiden på et bevaringsværdigt hus bør bevaringsmæssigt beskyttes mere end gårdsiden. Derfor er det FBL-Hjørrings opfattelse, at der ikke bør etableres tagvinduer på den ubrudte tagflade på gadesiden af huset, mens de ønskede vinduer på gårdsiden kan imødekommes. Tagfladerne
på rækkehusets fire boliger bør principielt fremstå uden tagvinduer.
Det vil absolut være en gevinst for huset, at det udvendige murværk renoveres og vandskures/pudses. I registranten anføres det, at ”ved ændringer bør de tilførte facadeplader fjernes”. For FBLFBL–HJØRRING
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Hjørring er det vanskeligt umiddelbart at vurdere, hvad der er baggrund for facadens pladeagtige
udseende. Hvis der, som anført i registranten er tale om noget tilført, bør man overveje at fjerne det,
inden facaden sættes i stand. Sålbænkene bør udføres med skifer.
Det er morsomt, at de fire huse fremtræder med forskellig facadefarve. Farverne skal naturligvis
være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
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