Indkomne kommentarer til Foreningen Nyord’s notat ” Ønsker og ideer til bevarende lokalplan for Nyord
juli 2021”
29-07-2021 # 1
Til Foreningen Nyord.
Jeg godkender herved foreningens høringssvar af den 28. juli 2021 med den tilføjelse, at det bør være
tilladt at montere kviste på skipperhusene, såfremt kvistene dimensioneres efter aftale med Vordingborg
Kommune.
De bedste hilsner
Steen Jørgensen
Strandstrædet 1
Nyord
30-07-2021 # 2
Kære Bestyrelse
Vi sender hermed vores kommentarer jf. opfordring på hjemmesiden.
Vi er ejerne af Nyord Bygade 2, byggegrunden overfor Noordbohandlen.
Vi har entreret med arkitekter, som efter besøg på øen, drøftelser med både naboer og
foreningsrepræsentanter fra flere af øens foreninger, har tegnet et skitseprojekt. Det har været forelagt
Vordingborg kommune for en drøftelse.
Skitsen ser således ud:

Selve skitseprojekter er vedhæftet for nysgerrige.
Som svar har vores arkitekter modtaget en mail, hvor Vordingborg Kommune i ret skråsikre vendinger
oplyser om ”…forudsætninger der vil fremgå af den kommende lokalplan…”
Det lyder ikke særligt imødekomne i relation til høringsprocessen.

Indholdsmæssigt angives så få følgende (om den nye lokalplan, forstås): ”..et krav om at facader mod vej
skal have et vinduesareal på mellem 20 og 50% af stueetagers facadeareal.” Herefter henvises til
typologien for Nyords boliger.
Foto af starten af mail:

Når man bevæger sig rundt i Nyord, er det meget, meget svært at genkende, at der skulle være en særlig
typologi i boligerne, med MANGE vinduer mod vej. Særligt ikke i gavle mod vej, som er tilfældet med vores
skitse.
Hvis man sammenligner med andre ”bevarende lokalplaner”, så er det meget almindeligt med krav om
vinduer som ”ovenlys” og ”tagvinduer”, men det er ikke lige for os at finde andre bevarende lokalplaner,
hvor der er krav om så store vinduespartier.
Samlet:
Vi ønsker at, at de efter kommunen oplyste kommende krav til ”arealmængder af vinduer i facade mod vej”
fjernes. Mellem en femtedel og en halvdel af et facadeareal som vindue, er MEGET stort og ikke tråd med
de nuværende boliger.
Det vil – hvis der skal være krav til vinduer i facader overhovedet - give mere mening at opsætte regler for
typen af vinduer end mængden. Det er efter vores opfattelse overhovedet ikke mængden af vinduer, der
sikrer Nyords boligers typologi, men typen.
Mvh
Simon og Anne Marie Hertzum

01-08-2021 # 3
Kære bestyrelse,
Enig i indlæg. Tak.
Kurt og Randi

01-08-2021 # 4
Kære bestyrelse i F.N.
Jeg kan ikke tilslutte mig denne hurtig indstilling (7 dage) af forslag til Vordingborg kommune, som jeg
husker det blev det aftalt at der skal afholdes borge møder om den indstilling øen har, d. 9-9-18 kan i se at
det bliv aftalt ligeledes generf. 2019, ved godt at de 2 workshops der var planlagt til 2020 ikke kunne lade
sig gøre, men jeg er af den opfattelse at det er vigtigt at vi nu får afholdt disse, så der er tid til at få snakket
øens indstilling godt igennem, og vi holder os til det der bliv aftalt.
Jeg syntes det vil have været godt, hvis bestyrelsen/udvalget havde skrevet i udsendte mail, hvorfor de lave
om på beslutningen om beboer møde.
Mvh. Klaus Simonsen

01-08-2021 # 5
Ang. ny byplanvedtægt - Nyord.
Forening Nyords forslag udsendt d. 29 juli 2021.
Med forbehold for muligheden for yderligere restriktioner som følge af
Kursiv bemærkning i § 5 efter punkt 7. ( s 9/14 ) :
" Det bør overvejes om §§ 5-7 skal opdateres" , ?
tilslutter jeg mig Forening Nyords forslag .
Venlig hilsen
Inge Nielsen
Nyord

02-08-2021 # 6
Vi er enig i det udkast i er kommet med. Jytte og Jørgen

02-08-2021 # 7
Til Bestyrelsen for Foreningen Nyord
Tak for fremsendte oplæg til ny lokalplan for Nyord By!
Da vi ikke kan nå at gennemarbejde oplægget indenfor deadline, og da vi savner dialogmøder med byens
øvrige husejere, har vi pt ingen kommentarer til fremsendte oplæg. Vi afventer kommunens udspil.
Med venlig hilsen
Krestine Kjærholm & Niels Møller Nielsen

02-08-2021 # 8
Vi kan tilslutte os det udsendte udkast til lokalplan.
Med venlig hilsen
Finn Christensen og May Just
Søndergade 4

02-08-2021 # 9
Ok her fra
Mvh
Per Møller
Nyord

02-08-2021 # 10

Hej Kenneth
Generelt finder jeg at dem plan der skal vedtages, skal være præcise og definerende så den ikke
lægger op fortolkninger som vil medføre dels en diskussion om hvad der er "passende", dels
mulighed for vidt forskellige tilladelser, afhængig af hvem der et givet øjeblik tager en beslutning i
forvaltningen eller kommunalbestyrelsen.
De steder hvor en tydelig definition ikke er mulig, er det vigtigt at definere hvem der tager stilling
til om "noget passer ind", og hvordan man kan anke en afgørelse.
Samtidigt under det mig, at der slet ikke er taget stilling til eksempelvis parkering og offentlig
virksomhed eksempelvis rensningsanlæg, fælles haveaffaldsplads og lignende.
Jeg finder ikke at det forslag som Foreningen Nyord har fremsendt bidrager væsentligt til nogen
afklaring i forhold til planen fra 1973 og samtidig afspejler en del særinteresser for enkelte beboere.
Jeg kan dermed ikke tiltræde ordlyden.
med venlig hilsen
Eyvind Lindegaard Andersen

03-08-2021 # 11
Hej
Jeg kan godt tilslutte mig foreningens bidrag til en ny lokalplan
Hilsen
Marianne Stolt Petersen
Nyord Bygade 6

03-08-2021 # 12
3. aug. 2021
Vil vi overlade afgørelserne til kommunens skøn eller skal vi gå efter nogle klare retningslinjer som vi
kender og som gælder for alle?
Kommentarer til Foreningen Nyords oplæg om bevarende lokalplan for Nyord By Foreningen Nyord har
lavet et oplæg til de forestående forhandlinger med Vordingborg kommune om en bevarende lokalplan for
Nyord By. Et godt initiativ og en naturlig forlængelse af at foreningen for nogle år siden netop opfordrede
kommunen til at lave en ny bevarende lokalplan. Den oprindelige plan er snart 50 år gammel.
Det er indlysende at Nyord By skal være en levende by med plads til beboelse, forskellige erhverv og
herunder turisme. Omvendt skal vi passe på den unikke uskiftede landsby som i høj grad bærer præg af
søfart, fiskeri og naturen på og rundt om øen.
Derfor er det behov for en bevarende lokalplan som sikrer en ønsket udvikling. Med beskyttelse af byen
følger regler som kan begrænse den enkelte grund- og husejeres dispositioner.
Formål og regulering
For en bevarende lokalplan, er det vigtigt at skelne imellem det man ønsker og den måde som den enkelte
grundejers rettigheder bliver reguleret.
En bevarende lokalplan er ikke en aktiv handleplan fra kommunens side som f.eks. pålægger husejere nye
investeringer eller fjerner lovlig anvendelse. Derfor er oplæggets gentagne præcisering af at den bevarende
lokalplan ikke må gribe ind mod nuværende lovlig anvendelse, unødvendig.
Omvendt kan - og skal - en lokalplan styre og lægge begrænsninger for ændringer i anvendelse, om- og
tilbygning samt ved nybyggeri og nedrivning. Formålet er selvsagt ikke at genere den enkelte ejer, men
netop sikre en samlet udvikling af Nyord By.
For den enkelte grundejer kan lokalplanens regler og administration dog virke skrap og urimelig, ja ligefrem
påvirke ejendommens værdi. Derfor skal en bevarende lokalplan være utvetydig, konkret og operationel.
I foreningens oplæg nævnes ’at planens bestemmelser finder den rette balance mellem eksakte regler og
skønbestemmelser’. Her bør man være mere konkret.
Skal udviklingen primært styres efter faste retningslinjer eller skal det være kommunens skøn som er
afgørende for hvad vi må og ikke må?
At spørgsmålet ikke er teoretisk, illustreres af følgende citat fra oplægget.
’… Nye huse kan udformes i en nutidig arkitektur, der afspejler vor tids idealer, byggelovgivning og
arkitektoniske udtryk, dog med afsæt i den stedlige byggetradition, så der sikres en god helhedsvirkning i
byen og det pågældende område.’
Her er det ikke ligegyldigt hvilken medarbejder i kommunens som skal vægte ’vor tids idealer’ med ’den
stedlige byggetradition’.
Vil vi overlade afgørelserne til kommunens skøn eller skal vi gå efter nogle klare retningslinjer som vi
kender og som gælder for alle?
Ny bevarende lokalplan vs. opdatering af planen fra 1973

Den oprindelige bevarende lokalplan var lidt af en nyskabelse den gang den blev lavet, efter flere års tilløb.
Men her knap 50 år senere er det sket meget med Nyord By. Landbrugs- og fiskerhverv er på hæld, mens
turisme og tilhørende serviceerhverv er i markant vækst. Et pænt antal boliger står tomme i vinterperioden,
men omvendt har flere weekendbeboere senere i livet besluttet at de skal bo fast på Nyord.
Essensen er at Nyord By’s udfordringer nu og i 1973 er meget forskellige. Samtidig er det en udvikling i
hvordan lokalplanebestemmelser udformes.
Derfor vil vi foreslå at den nye bevarende lokalplan, skrives forfra og ikke som en opdatering af den
gamle plan fra 1973.
En bevarende lokalplan skal udarbejdes i en god dialog mellem øens nuværende grundejere og kommunen.
Her står vi selvsagt frit til at genbruge gode idéer fra dengang, men datidens beslutninger ikke binder os
selvsagt ikke i den aktuelle demokratiske proces. Det betyder f.eks. at byens geografiske afgrænsning ikke
er hellig, men bør tænkes på ny. Måske skal byen vokse for at give plads til flere huse eller snævres ind. Det
afgørende er at lidt tilfældige byggelinjer fra 1973 ikke binder os nu.
Göran Wilke og Pernille Kofoed
Søndergade 9, Nyord
Kontaktinfo.
Tlf. 21 20 55 58
e-mail: gw@exergi.dk

03-08-2021 # 13
Hermed min tilkendegivelse i forbindelse med Foreningen Nyords input til lokalplansarbejdet:
Jeg er meget enig med bestyrelsen i den udsendte skrivelse.
I mine øjne dækker den allerede gældende lokalplan, med enkelte justeringer i retning af tidssvarende
materialer, i vid udstrækning behovet for regulering. Det er afgørende for Nyords fortsatte profil som et
aktivt og levende lokalsamfund, at det også i fremtiden er attraktivt at vedligeholde huse, bygge nyt og
bosætte sig på øen.
Mvh Dorrit Guttman, Søndergade 23
04-08-2021 # 14
TIl Bestyrelsen i Foreningen Nyord
Jeg kan ikke tilslutte mig at den foreslåede indstilling fra bestyrelsen.
Allermest fordi der ikke har været gennemført et forløb hvor de forskellige temaer er blevet drøftet på
borgermøder. Teksten kan fortolkes på mange måder. Derfor synes jeg det er vigtigt at der gennemføres et
afklarende forløb. Corona har sikkert været årsag, men det må kommunen også være klar over.
Mvh
Lisbeth Simonsen
Søndergade 37
Til bestyrelsen
HAr lige en kort bemærkning som jeg desværre glemte i forrige mail. Synes også at 7 dage midt i ferietiden
er alt for kort tidsfrist, til at reagere på.
MVH ¨
Lisbeth Simonsen

04-08-2021 # 15
Nyord den 4. august 2021
Bemærkning til skrivelse ”Temaer og forslag til ny bevarende lokalplan for Nyord … ”, udsendt til grund- og
vi er uenige i indholdet i rundsendte skrivelse.
Vi henviser til vores indlæg til den bevarende lokalplan for Nyord By, som blev sendt til Plan- og
Teknikforvaltningen i Vordingborg Kommune primo april.
Indlægget kan findes på Vordingborg Kommunes hjemmeside.
Link: https://www.vordingborg.dk/lokalplaner-ulvshale-og-nyord/nyord-by/
Med venlig hilsen
Alice Schou Nørgaard, Hans Henriks Stræde 2, Nyord
Runa Stolt Hellesøe og Michael Stolt, Hans Henriks Stræde 4, Nyord
Ellen og William Houman, Aksvej 4, Nyord
05-08-2021 # 16
Kære bestyrelse - vedlagt høringssvar fra Carina og Henrik, Søndergade 6:
Vi kan tilslutte os bestyrelsens bidrag til ny lokalplan for Nyord med den tilføjelse, at en ny lokalplan i videst
muligt omfang bør sætte klare rammer for den enkelte grund- og husejers byggemuligheder, således at
afgørelser i den enkelte byggesag i begrænset omfang træffes på baggrund af forvaltningsmæssige skøn.

Venlig hilsen Carina Priess Andersen og Henrik Andersen
Søndergade 6, Nyord

05-08-2021 # 17

Tilbagemelding på Foreningen Nyords lynhøring d. 29. juli vedr. lokalplanen
Der har i Foreningen Nyords bestyrelse været stemning for at afsende en skrivelse til Vordingborg
kommune ang. lokalplanen efter de seneste udmeldinger om terminerne for kommunens arbejde med
lokalplanen. Den iværksatte lynhøring har dog samtidig den konsekvens, at der gås på kompromis med den
proces, som bestyrelsen lagde til grund for ½ år siden, hvor det var vigtigt, at Nyords engagement i
kommunens lokalplanarbejde ikke handler om, hvorvidt man generelt er enten for eller imod, eller at man
skal ”stemme” om lokalplanen. Det var meningen, at man gennem en dialog blandt Nyords beboere ville
formidle de forskellige tilgange og forsøge at skabe den højst mulige kerne af fælles tilgang eller i hvert fald
fremme en gensidig forståelse for de forskellige holdninger, der er på øen – ikke fastlåse dem.
Det har i bestyrelsens udkast til skrivelse til kommunen været magtpåliggende at forsøge at dække de
forskellige synspunkter, som Nyords beboere hidtil har gjort sig til talspersoner for, og som det derfor er
Foreningen Nyords opgave at videreformidle. Det betyder, at skrivelsen er holdt på et generelt plan og ikke
i særlig høj grad bidrager med konkrete, operationelle input. Derfor må den nu iværksatte lynhøring være
en foreløbig høring og involvering, som den kommende tid følges op af dialog og høring på et mere konkret
plan - både fra kommunens side og internt på Nyord.

Derfor har undertegnede som beboere i Nyord i dette svar på lynhøringen afholdt os fra at komme med
input og kommentarer til konkrete forslag, men afventer næste fase i processen og den kommende dialogog høringsfase. Hvilket også giver god mening, da det vil gøre det nemmere at forholde sig til, når der
foreligger et konkret udspil fra Vordingborg Kommune.

Blandt skrivelsens temaer finder vi det særligt vigtigt, at det med den nye lokalplan i hånden bliver muligt at
forebygge en tendens - som man allerede ser vinde frem andre steder i landet – til, at der bygges nyt på en
måde, hvor byggeriet stikker ud, antager usædvanlige proportioner, eller ikke tager hensyn til byens
samlede indtryk og det lokalmiljø og kvarter i byen, der omgiver det nye byggeri.
Kommunen bør vurdere, hvilke redskaber i form af rammer og retningslinjer, der kan sikre dette. I den
forbindelse skal påpeges, at Nyords særpræg ikke blot handler om husene, men også om sekundær
bebyggelse, om grundenes karakter, og om terrænet, dvs. byens topografi – både i byen som helhed og i de
enkelte kvarterer.
Kommunen må ligeledes tage stilling til, i hvilket omfang der under hensyn til at bevare Nyords profil herunder de bygningsmæssige elementer - er behov for i lokalplanen at supplere de landsdækkende regler,
så som BR18, med retningslinjer, der er særligt møntet på Nyord.
I den forbindelse må kommunen vurdere, hvorvidt dette hensyn kan dækkes af kompetencenormer og
generelle bestemmelser med vendinger som ”…efter kommunens skøn…”, ”…skal godkendes af
kommunen…” o. lign., eller det på nogle felter er nødvendigt med mere klare retningslinjer, der materielt
fastlægger, hvad man må, og hvad man ikke må. Sidstnævnte giver den retssikkerhed og forudsigelighed
overfor borgerne, at man på forhånd ved, hvad man kan holde sig til, men skønsbestemmelser kan jo ikke
undværes i alle tilfælde.

Med venlig hilsen
Mette Belter
Mettebelter6000@gmail.com

Jens Andersen
ja@jens-and.dk

05-08-2021 # 18
Hej Kenneth,
Jeg tilslutter mig jeres indlæg
Mvh Jan Kjærgaard
PS vi har fået ny mail adr kj.kjaergaard@gmail.com
05-08-2021 # 19
Sendt fra Mail til Windows 10
Det ser godt ud. Hilsen lissi

05-08-2021 # 20
Der har desværre været så kort frist for høringen af forslaget fra Bestyrelsen for Foreningen Nyord - en uge
midt i ferieperioden - at der ikke har været den fornødne tid til at opnå en bredere debat i lokalsamfundet
om forslaget.
Med venlig hilsen
Anne Fischer Thomsen
Medejer af fritidshus
Søndergade 37
Nyord

05-08-2021 # 21
Til Foreningen Nyord
Input til henvendelse til Vordingborg kommune vedr. Lokalplan for Nyord 2021
Fra Anni Rønnov og Søren Vadstrup
Møllestangsvej 9, Nyord
Formålet med Lokalplanen er som bekendt at både de eksisterende huse på Nyord og tilkomne, nye huse skal
tilpasse sig landsbyens og stedets kulturhistorie, æstetiske kvaliteter og arkitektur – bedre end i dag. Vi er
med på at dette vil medføre, at den enkelte husejer, for den samlede helheds skyls, må acceptere øgede krav
ved ombygninger og vedligehold af bygningernes ydre, ud over de, der gælder i dag.
Vi vil derfor foreslå, at der indføres følgende, vedrørende husenes og bebyggelsens ydre fremtræden – også
for nye huse:


Ydermure skal udføres af 1) træ (brædder), pudset murværk, der kalkes hvidt, 2) blank mur i røde
eller gule mursten, 3) bindingsværk, der kalkes hvidt over tømmer og tavl.



Tage skal udføres af 1) strå, 2) røde vingetagsten (teglsten), 3) bølgeeternit (i dag ’cembrit’), 4) sort
eller gråt paptag med lister. Stråtagene udføres med kragtræer af kløvet eg og udhænget skal være
60-70 cm., ud over langsiderne. Tagskægget afskæres ca. 30 grader fra vandret. Taggavlene skal
udføres af lodrette brædder med lister.



Kviste skal udføres som rudbuede kviste i stråtage, taskekviste i tegltage eller cembrittage. Kvistene
må ikke være bredere end eet tagfag (afstand mellem spærene)



Vinduerne skal være 2- eller 3-rammede vinduer med ægte sprosser. De skal udføres af træ med
enkeltglasruder i de yderste rammer, sat i kitfals på rammer og sprosser. Der må ikke benyttes
termoruder i de udvendige rammer, heller ikke med pålimede sprosser eller ’sprosser’ mellem
termoglassene. Dobbeltrudeisolering skal ske med koblede rammer eller forsatsvinduer. Dette er –
beviseligt – den mest energibesparende løsning ved ramme- og sprosseopdelte vinduer. Vinduerne
skal stå malede med en dækkende maling. Farverne kan være hvide, grå, røde, blå eller grønne.



Døre og porte skal udføres af træ og kan bestå af fyldingsdøre eller revledøre. Eventuelle ruder i
yderdørene skal være firkantede efter dansk tradition. Ikke runde eller halvrunde.

05-08-2021 # 22

Kære bestyrelse,
Jeg kan generelt tilslutte mig det udsendte materiale dog med de bemærkninger, at det efter min
opfattelse og rent procesmæssigt havde været hensigtsmæssigt med et par debatmøder på øen
således, at alle synspunkter kunne høres og de havde været drøftet i god ro og orden. Jeg kan være
usikker på om alle, der har en mening, når at tilkendegive den med den meget korte frist ligesom det
kunne være hensigtsmæssigt at lytte til de forskellige synspunkter.
Generelt vedr. lokalplanen, så skal min opfordring til Vordingborg Kommune være, at man
medtager de vejledninger, der er udarbejdet i regi af Dark Sky certificeringerne vedr.
udendørsbelysning med . Det er Vordingborg Kommune der er ansvarlig for at vedligeholde
vejledningerne for udendørsbelysning, som understøtter det store arbejde der har været og fortsat er
for at reducere lysforureningen på Møn og Nyord. Reglerne kan sagtens indarbejdes direkte i
lokalplanen. Jeg står gerne til rådighed for mere information om dette i fald der er brug for dette.
Med mandat som ejer af matriklerne på Nordgade 7 og Nordgade 5, 4780 Stege
Kenneth Lau Rentius
+45 26165042
05-08-2021 # 23
Nyord, torsdag d. 5/8 2021
Til bestyrelsen foreningen Nyord
Vedr. Skrivelse udarbejdet af foreningen
Kære bestyrelse.
Vi kan ikke tilslutte os den af foreningen Nyord udarbejdede skrivelse. Vi mener iøvrigt ikke at det er
rimeligt at foreningen med så kort varsel i sommerferien udsender en skrivelse hvor der ikke forinden har
været nogen former for dialog, hverken i form af skriftlige tilkendegivelser eller møder.
Helt overordnet mener vi at den ekst. gældende lokalplan skal præciseres og opstrammes i sine krav til valg
af materialer og arkitektur. Kun gennem et endnu tydligere fokus på traditionelle udførelses-teknikker og
materialer kan man holde nye såkaldte “vedligeholdesfrie” byggematerialer stangen og forhindre hurtige
developers indtog på øen.
At udstikke klare enkle regler mener vi faktisk paradoksalt nok giver større kreativt spillerum og større
arkitektonisk mangfoldighed !..
Hvorfor ikke forene ny viden om gammelt håndværk og byggetradition og gøre byen til et særligt sted hvor
man bygger smukke klassiske huse med enkle få materialer som er velafprøvede og har bevist sine værdier.
Nye boformer og moderne arbejdsliv kan sagtens integreres og udleves i traditionelle rammer.
Endvidere mener vi der bør der være en særlig fokus på byens udformning og profil mod vandet. Det kan
vel ikke komme bag på nogen at det forventes at havene stiger og det gør Stege bugt så nok også, om ikke

andet så i overskuelig fremtid i form af hyppigere oversvømmelser. Her mener vi det er vigtigt at forsøge at
bevare byens særlige historiske tilknytning til vandet, og udforme evt kystsikring så nænsomt som muligt og
forhindre høje sokler og øget terrænregulering.

Med venlig hilsen
Mette Thamdrup, Søndergade 5a, 4780 Stege
Henrik Ingemann, Søndergade 5a, 4780 Stege
05-08-2021 # 24
Hej Kenneth
Vi er ikke enige udkastet og mener ikke det bør fremsendes til kommunen som foreningen Nyords
synspunkter. I stedet bør foreningen samlet blive enige om et nyt udkast.
Mvh. Tine og Peter Schaarup
Nordgade 10

