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Om forslaget til bevarende lokalplan for Rørvig by 

 

Odsherreds kommunalbestyrelse arbejder med en bevarende lokalplan (2010-36) for det 
smukke Rørvig, med det erklærede mål at støtte bevaringsbestræbelserne hos grundejerne 
og foreningerne, og tillige medvirke til at styrke forståelsen for byens unikke miljø og 
kulturminder. Det foreliggende forslag finder jeg er gennemarbejdet og relevant - med 
undtagelse af de helt uforståelige forslag vedrørende Lodsoldermandsgaarden og 
Oldermandsvej, tiltag der er i fuldstændig modstrid med det smukt formulerede formål.  

Problemerne er følgende: 

Lodsoldermandsgaarden: Bygværk og have er fredet, alligevel foreslår man en voldsom 
udbygning til selve Lodsoldermandsgaarden, og et for området stort lejlighedkompleks 
langs med Oldermandsvej (5-10 boliger). I forslaget er der ikke redegjort for hvorledes 
fredningsmyndighederne stiller sig til det af kommunalbestyrelsen foreslåede. Det er ikke 
redelig forvaltning at undlade en sådan oplysning. Som lokalplanforslaget er formuleret 
har denne ingen formel effekt vedrørende Lodsoldermandsgaarden eller haven, idet 
byrådet ikke har forvaltningskompetencen, men er bundet af fredningsbestemmelserne. 
Det vil sige, at uanset hvad byrådet måtte nedfælde i lokalplanen vil ændringer alene 
kunne ske i overensstemmelse med de tilladelser Fredningsmyndighederne måtte give. 
Byrådet kan ikke tillade lempelser udover hvad der er beskrevet i 
fredningsdeklarationerne. Det er dette forhold der burde have været nedfældet i 
lokalplanen. 

Oldermandsvej/Holstvænget: 5 matrikler ved vejens østside foreslås udlagt til 
”ferieboliger til udlejning”. På arealet er der en særlig bevaringsværdig bygning (klasse 2 
- høj bevaringsværdi), som i henhold til andre bestemmelser i Lokalplanen ikke må 
nedrives, og der er tillige tale om et areal med ”særlig koncentration af træer”, hvori der 
indgår 4 (7) træer som er bevaringsværdige. Det fremgår af lokalplanen, at byrådet skal 
udpege hvilke øvrige markante træer og bevoksning der skal bevares for ikke at forringe 
naturkvaliteterne og levestederne. Grundene tilhører Holst-familien (dvs. 
Lodsoldermandsfamilien), og har nærved alle været i familiens eje i 7 generationer. Ingen 
i familien har udtrykt ønske om eller tilladt at grundene kunne ændre status, og hverken 
byråd eller forvaltning har taget kontakt med familien vedrørende ændringer. Grundene er 
ikke til salg - og har gennem generationerne gået i arv. 

Det turde fremgå, at der er en åbenbar modstrid mellem forslaget om ”ferieboliger til 
udlejning”, og den bevaringsforpligtelse som byrådet ved lokalplanen påtager sig, - og 
samtidig pålægger grundejerne. Yderligere er det ikke redelig forvaltning at undlade at 
oplyse at forvaltning/byråd har forhandlet med ejeren af Lodsoldermandsgaarden - der 
driver en stor forretning med netop ferieboliger til udlejning - om mulighederne på dette 
areal. Fra og for Lodsoldermandsgaarden foreligger der netop et omfattende skitseforslag 
til ”ferieboliger til udlejning”. Det kræver ikke megen fantasi for at forstå, at forslaget om 
den ændrede arealstatus er byrådets eller forvaltningens - fuldstændig upassende, og 
forvaltningsretslig uberettigede - ønske om at imødekomme Lodsoldermandsgaardens 
udvidelsesdrømme. Såfremt der (mod benægtelse bragt her i bladet) foreligger en 
uskreven overenskomst med Lodsoldermandsgaardens ejer har vi jo nok med indholdet at 
gøre her. Da der, efter det oplyste, foreligger et særskilt skitseprojekt til 
Lodsoldermandsgaardens ejer (betalt af Odsherred Kommune (!) med 40.000 kr.) - 
foreligger der selvfølgelig en overenskomst med betydelig detaljering. 
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Det er desværre betegnende for situationen omkring lokalplanforslaget, at man har 
forhandlet med Lodsoldermandsgaarden, og ladet dennes ejer deltage i møder sammen 
med politikere og forvaltning, hvorimod man aldrig har søgt kontakt med Holst-familien, 
hvis ejendomme man her regerer rundt med, og kan komme til at påføre store udgifter.  

Det er ikke hensigtsmæssigt at placere ferieboliger til udlejning midt i byen. Det vil 
ødelægge naturområdet, - det vil beslaglægge store arealer til parkering, - ferieboligerne 
vil generere en ikke ubetydelig trafik til centerfunktionerne og til strandene - i det område 
der i sommertiden i forvejen allerede i utålelig grad er plaget af overtallige parkeringer og 
fremmed trafik. 

Havnen: Som følge af, at der faktisk i Lokalplanen ikke indgår nogen egentlig plan for 
havnen og der heller ingen maritim, arkitektonisk og trafikal bearbejdning af det 
vanskelige havneområde forefindes, samtidig med at der ikke er nogen redegørelse for de 
helt afgørende tiltag der kan komme på tale, når færgefaciliteter måtte udvikle sig eller 
nedlægges, - bør hele teksten vedrørende havnen selvklart udgå af den foreliggende 
bevarende plan, og der må i stedet snarest udarbejdes en særskilt lokalplan for dette 
anderledes dynamiske område, hvor bevaringsbestræbelserne næppe har samme vægt 
som ved byen. I denne forbindelse bør der på redeligt måde redegøres for hvorledes 
Kystdirektoratet, der har en del af forvaltningskompetencen, forholder sig til det forslag 
der på dette tidspunkt fremlægges. En ordentligt kvalificeret lokalplan kunne da passende 
basere sig på arkitekten (og sejleren) Erik Korshagens beskedne, men meget smukke, plan 
for havnen, som arkitekten donerede til kommunen i forbindelse med opførelsen af 
bådehallen. 

Som grundejer og borger må man forundres over at byråd og forvaltning med sit udspil 
kan ramme så skævt med 3 vigtige forhold i byen. Det er rent ud forbløffende at man har 
indladt sig på at ændre status på og forringe matrikler som udgør de allerbedste grønne 
områder i byen, og det er langt udenfor byrådets råderum, -dels at betale for grundejeres 
skitseprojekter, -dels at medvirke til at ændre status på matrikler alene for at 
imødekomme NABOENS ønsker. Man må også undre sig over at byrådet mener at man 
med et par linier kan fjerne fredningsbeskyttelserne af Rørvigs allerfornemste 
kulturmonument. Ligeså undrer det at man ikke har tilvejebragt en egentlig plan for 
havnen. Som det kunne se og høres ved borgermødet om lokalplanen blev politikere og 
planlæggere med overvældende konsensus og yderst kvalificerede kommentarer sendt 
tilbage til arbejdsbordet, med besked om at rette netop afsnittene om 
Lodsoldermandsgaard, Oldermandsvej og havn. 

Der har tidligere været nævnt her i avisen, at det er problematisk, at forvaltningen ikke 
har en stadsarkitekt til at rådgive byrådet. Det må desværre nu også konstateres, at 
kommunens forvaltning i sin helhed mangler kvalificeret arkitekt- og 
byplanlæggerkapacitet til at tilvejebringe ordentlige grundlag for kommunalbestyrelsen 
arbejde. Man kan forvente, at en stadsarkitekt for eksempel godhedsfuld ville have 
forhindret at kommunalbestyrelsen malede sig selv op i en krog med sine helt tossede 
beslutninger omkring Lodsoldermandsgaarden. 
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