
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Slottensgade 15-17

Matr.nr.
196a og 197, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
nr. 15
Opf. år: 1908

nr. 17
Opf. år: 1902

BBR
nr. 15
Samlet etageareal: 86 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  0

nr. 17
Samlet etageareal: 58 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  0

Slottensgade 15-17

Hoveddør

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Beklædte døre i grønmalet træ 
med overvindue. Dørene er udført i 
varierede proportioner med mindre 
rude.

To-fags dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ med termoglas.

Mansardkviste med buet tag. Kvi-
stene er udført med henholdsvis to- 
og tre-fags vindue.

Mansardtag belagt med sorte eter-
nitplader. Tagfl aden brydes af et 
ovenlysvindue, samt en brandkam 
belagt med romerfalstagsten.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
juni 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden bliver belagt 
med skifer, røde vingetegl eller cementsten som på brandkammen.
Indgangsdørene bør udføres som ens fyldningsdøre. Kvistene bør li-
geledes udføres ensartet. Da bygningen fremstår som dobbelthus, bør 
man tilstræbe et ensartet udtryk for begge boliger. Det er væsentligt 
at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige æn-
dringer på facaden. Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Facaden fremstår i blank rød mur. 
Farve- og materialemæssigt er der 
overordnet en fi n harmoni mellem 
facaden og de grønne døre. Særligt 
taget skiller sig materialemæssigt 
ud fra den øvrige materialesætning 
ved at være udført i eternit. Tag-
rende og nedløb er udført i zink.

Mindre dobbelt byhus udført med 
enkelte detaljer som; aftrappet 
gesims delvis muret med formsten, 
frise i udadkelet sten og mu-
rede stik over vindues- og dørhul. 
Særligt ved stueetagen fremstår 
facaden autentisk og med en over-
ordnet fast takt. Desværre brydes 
denne taktfasthed ved tagetagen, 
hvor kvistene er varieret udført. 
Indgangsdørene afspejler ligeledes 
ikke det overordnede arkitektoniske 
udtryk.

Bygningen virker overordnet styr-
kende for gadebilledet. I relation 
til nabobygningerne kunne bygnin-
gen passende have været en etage 
højere. 


