
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Havnegade 15

Matr.nr.
187, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1877
Om-/tilbygn. år: 2007

BBR
Samlet etageareal:  485 m2

Antal boliger:  5

Antal erhverv:  0

Havnegade 15

Portåbning
 

Hoveddør

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Rundbuet portåbning med port 
udført i hvidmalet træ. Porten har 
indgangsdør og sidepartier samt et 
udkragende buet overvindue. 

Rammedør i hvidmalet træ, inddelt 
med tre fyldninger og viftevindue.

To-fags dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ med termoglas og med 
henholdsvis fladbuet og rundbuet 
overkarm.

Buet kvist med flunke og tag i zink, 
samt tre-fags vindue. 

Sadeltag belagt med røde vinge-
tegl. Tagfladen brydes af et ovenlys.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
maj. 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis farvesætningen af facaden i 
fremtiden bliver bearbejdet ud fra den klassiske jordfarveskala. Lige-
ledes bør vinduesbrystningerne fremstå pudset, og kvistenes placering 
samt proportion bearbejdes.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.
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Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.

Facade fremstår pudset i en hvidlig 
nuance. Overordnet set er der god 
farve- og materialemæssig harmoni 
mellem facaden, den sorttjærede 
sokkel, den hvide dør og vinduer, 
samt det røde tag. Særligt faca-
dens mange fine detaljer kunne 
dog være fremhævet med farveskift 
som matcher den hvidlige farve. 
Brystningerne ved stueetagen bør 
ligeledes ikke fremstå i hvidt pla-
demateriale. Tagrende og nedløb er 
udført i zink.

Velproportioneret otte-fags bygning 
med flere fine detaljer som rundbu-
er over port og vinduer muret med 
kilesten, vinduesindfatninger i tryk-
ket puds, bryn over hoveddør, bæl-
tegesims og profileret gesims med 
ornamentfrise udført med figurer. 
Særligt kviste og port er medvir-
kende til at bryde bygningens ellers 
fine arkitektoniske formsprog.

Bygningen virker styrkende for 
gadebilledet.


