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Bebyggelsens omfang og placering 

Feriehusenes udvendige begrænsning må ikke ændres. 

Der kan kun opføres ét redskabsskur inden for det udlagte opholdsareal efter bestemmelser angivet 

senere i denne manual. 

Kommunen accepterer opsætning af balkoner både på forsiden og på bagsiden af hvert enkelt hus.  

Balkonerne kan udføres enten af træ eller af stål.  

Eneste betingelse er, at de ikke giver væsentlige indbliksgener til bebyggelsen og udearealer på 

nabogrundene. Vejledende typer er beskrevet senere i denne manual. 

 

 

Vej-, sti- og parkeringsforhold 

Det eksisterende vej- og stianlæg bevares og vedligeholdes af ejerforeningen. 

Parkering er kun tilladt på de udlagte asfalterede parkeringspladser. 

Stakitter og hegn skal vedligeholdes og evt. udskiftes om nødvendigt, i overensstemmelse med 

denne designmanual. 

Hegn forefindes omkring feriehusene. Stakitter forefindes ved fælleshus og restaurationsbygningen. 

Hegn forefindes ikke ved alle hus. 
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Fælles faciliteter 

Fælleshus, stakitter m.v. vedligeholdes af ejerforeningen, evt. på fælles arbejdsdage. 

 

Bebyggelsens ydre fremtræden 

Klimaskærm (facader og tage)  

Facader på køkkensiden og stuesiden kan udføres i 
træ, eternit og glas. Brædder på klink kan placeres 
vandret, lodret og på skrå under 45

0
. Lodrette 

brædder kan desuden udføres som ”en på to”. 

 

Set fra køkkensiden 

Siderne under tagrenden skal udføres i træ på klink,  
skråt, vandret eller lodret efter eget valg. Vandret vil 
formentlig modstå råd i længst tid. Lodrette brædder 
kan desuden udføres som ”en på to”. 
(F.eks. 25 X 125 mm)  

 

 

 

 

Helt overordnet gælder, at husets bygningskrop 
ikke må ændres, bortset fra at der kan opføres 
altaner og ét redskabsskur. 

 

        Set fra siden 

Facadefarver: 

Dette er de officielle og vedtagne farver, der kan 
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bruges til husene i Ferieparken. Se evt. anbefalinger 
fra malerforretninger på hjemmesiden.  
Der må ikke anvendes andre farver end de af 
generalforsamlingen godkendte, som er følgende: 

 

Flüggers koder eller lignende: 
Vinduer/døre:  

U-149 - Oxydrød FL 97 - Base 1 - 0,9 Liter Skiffergrå 
- S8000 - N - 0,9 Liter FL 97 Base 4 - Hvid - FL 97 – 
Råhvid  

Forbrug ca. 0,9 liter 

Hus:  

Gul - Y0-140, Oe-8, UM-5, BB-2, R0-2 - 0,9 Liter 
FL97 Base 1  

Rød - BB-70, R0-77,Y0-36 - 0,9 Liter FL 97 Base 1  

Blå -BB-118,BS-18,WW-80,Y0-6,GW-2 - 0,9 Liter 
FL97 - Base 1  

Skiffergrå - S8000 - N - 0,9 Liter FL 97 Base 4 - 0,9 
liter  

Hvid - FL 97 - Råhvid  

Forbrug udvendigt ca. 5 liter 

Maling kan f. eks. købes i Nykøbing F, Flügger, som 
har indgående kendskab til farvevalget i ferieparken.  

Husk at der kan være forskel på vand- og 
terpentinbaseret maling. Tal med din farvehandler 
ved evt. skift af malingstype. 

 

Erfaringen siger, at husene skal males ca. hvert 4. 
år, og løbende nedvaskes for alger og snavs hvert 
år. 

 

Farverne må ikke være blanke 

 

 

Tage på huse og skure  

Taghældningen må ikke ændres i forhold til 
standardhusene. 

 

 

Der må kun anvendes følgende gule 
cementtagsten: 

63204727582 B&C DSTAGSTEN GLAT GUL. 
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I lokalplanen er anført, at blanke og reflekterende tagmaterialer ikke må anvendes. 

 

Vinduer og døre 

Vinduer  

Vinduer er ikke nævnt i lokalplanen.  De må ikke placeres, så de giver væsentlige indbliksgener.  

Der er ingen krav til udformning af vinduer eller deres placering. Vinduer kan placeres både på 
lodrette og skrå flader. 

Vinduer må kun udføres i træ eller aluminium; men ikke i plast.  

Der er særlige krav til vinduesstørrelser, hvis de skal anvendes til redningsåbninger. 

 

De må opsættes ovenlysvinduer af Velux-typen. 

 

 

Døre 

Døre er ikke nævnt i lokalplanen. 

Døre kan monteres som hel-, halv- og dobbeltdøre. 
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Køkkendør 

 

Døre kan f.eks. udskiftes med følgende alternativer: 

Halvdør med fyldninger 

Halvdør med fyldning og glas 

Halvdør med fyldning og glas på spids 

 

 

Terrassedør 

 

 

Døre kan f.eks. udskiftes med følgende alternativer:  

Enkelt dør med glas eller fyldning. 

             

Dobbelt dør med glas eller fyldning. 
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Tagrender og nedløb skal udføres i zink, stål eller plast. 

 

Balkoner/altaner 

To typer altaner kan opsættes. 

På husets stueside kan opsættes en altan af træ. Dimensionerne fremgår af tegning af 29.03.2005, 
som ligger på foreningens hjemmeside. 

Alternativt kan der også opsættes en altan af stål på husets stueside. Altan fra Scandinavian 
Steelhouse eller lignende kan opsættes.  

På husets køkkenside kan opsættes en stålaltan fra Scandinavian Steelhouse eller lignende. Der 
må ikke være både en altan og et redskabsskur på køkkensiden, se dog side 14.   

Altaner må ikke give væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse 

Balkon over køkkendør 

Såfremt der ikke er opført eller opføres skur 
på køkkensiden af huset, kan stålaltan af 
typen Galvaline 2000 eller tilsvarende altan 
i samme dimensioner – bredde 2040 / 
dybde 700 / 980 opsættes. 

 

 

Kan opsættes på køkkensiden, hvis man ikke har skur 
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I alle tilfælde (uanset, om man har skur eller 
ej) kan der alternativt opsættes en mindre 
altan af typen galvaline 1100 (eller fransk 
altan) på både køkkensiden og stuesiden. 

 

 

 

 

 Kan opsættes på køkkensiden, hvis man har skur 

  

Stuesiden  

På stuesiden kan opføres ovennævnte 
balkontyper, samt en balkon af typen 
Galvaline 2200 eller lignende med mål op til 
3 m i bredden og 2 m i dybden. Disse mål 
er specialmål, som skal bestilles hos 
forhandleren. 
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Alternativt kan opføres balkon i træ i 
princippet udført som vist på tegningen 
nedenfor. (Tegningen kan hentes på 
foreningens hjemmeside.) 
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Terrasser 

 

 

 

Der kan omkring terrasser opsættes hegn 
på klink med lodret, skråtstillede eller 
vandretliggende brædder i samme udførsel 
som huset. 
Terrassen må ikke være større end den 
vedtagne brugsret på 2,5 meter på 
køkkensiden og max. 5 meter på stuesiden. 
Terrasserne må ikke være bredere end 
huset. 

Terrasser kan udføres af såvel træ som 
cementfliser eller lignende 
 

Stolper og overliggere til hegn mellem 
terrasser kan afdækkes med træ, zink, 
kobber. 

Alle hegn skal være have jordfarver og 
samme farve som egen husfacade  

Låge kan etableres, såfremt køkken 
terrasse eller stueterrasse er indhegnet. 
Lågen skal udføres i samme stil og som 
hegnet. 

 

 

 

 

Hegn må ikke være højere end 95 cm 2,5 meter fra huset. 

 

  

Skorsten. Det er ikke tilladt at 

opsætte skorsten eller installere 
brændeovn.  
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Udvendige lamper 

Pæren i udvendige lamper skal være 
afskærmet, så lyset ikke er til gene for 
naboen. 

 

 

  

Karnapper 

Der må ikke opføres karnapper, kviste eller 
andre udbygninger på huset, bortset fra de 
nævnte i denne manual.  

 

 

  

Overdækninger 

Der kan opsættes baldakiner over hoveddør 
(fra Scandinavian Steelhouse eller 
lignende). 

Der må ikke opsættes faste markiser kun 
”rullemarkiser” 

 

 

   

Redskabsskur 

Der må etableres 1 stk. redskabsskur pr. 

hus.  

Skuret skal m.h.t. facadebeklædning svare 
til selve huset, og skal altid placeres på 
husets køkkenside. 

Skuret opføres i princippet med mål som 
vist på tegningen, som kan hentes på 
foreningens hjemmeside. Højden må dog 
ikke overskrides.  

Der må ikke støbes fast sokkel under 
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skuret.  

Placeres skuret over el-, vand-, 
kloakledninger eller brønde skal husejeren 
tåle at ledningsejeren har ubegrænset 
adgang til disse uden nogen form for 
erstatning til husejeren for indgreb i 
bebyggelsen. 

 

 

 

Postkasser 

Det er p.t. ikke muligt af få post bragt ud til feriehusene, så postkasser kan kun bruges til 
eventuelle aviser, som leveres uden om Post Danmark.  

Antenner og parabolantenner 

Der må ikke opsættes eller opstilles gitterantenner og parabolantenner. 

Der er etableret Kabel-TV til alle huse. 

 

Klimaanlæg 

Luft-Varmepumper kan opsættes, såfremt de 
ikke i naboskel medfører et støjniveau på mere 
end 35 dB(A). 

 

Se nærmere bestemmelser i bilag 1. 

  

Solcellepaneler og solfangerpaneler 

Paneler kan opsættes på tagfladen, eller på alle 
facader. 

Panelerne må ikke virke reflekterende eller til gene 
for naboerne. 

Eksempler på tilbud på løsninger kan findes på 
ejerforeningens hjemmeside. 
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En solcelle er ikke et tagmateriale. Det er Guldborgsund Kommunes vurdering, at der godt må 
opsættes solceller, bare de ikke er til gene for naboerne. Der er ikke begrænsninger for størrelsen. 

 

Flagstænger 

Flagstænger må ikke opsættes ved det enkelte hus 

Husnumre  

Af hensyn til redningsberedskabet, skal husnumre være tydelige. 

Ubebyggede arealer 

De ubebyggede arealer beplantes og befæstes efter principperne som illustreret 

nedenfor på kortbilag. 

Ubebyggede arealer vedligeholdes af ejerforeningen. 

Der skal anvendes egnskarakteristisk beplantning. Den enkelte husejer må ikke beplante uden for 
eget råderetssområde. 

Byggeaffald, husholdningsaffald/dagrenovation, batterier, 

flasker og aviser/blade 

Byggeaffald og andet affald (ikke dagrenovation) skal køres til genbrugspladsen i Marielyst, 

Godthåbs Alle, 4873 Væggerløse.  

Husholdningsaffald/dagrenovation skal afleveres i de opstillede containere ved P-pladserne. 

Batterier skal afleveres i metalspanden i El-rummet i fællesbygningen eller på genbrugspladsen i 

Marielyst. 

Flasker må kun lægges i containeren på parkeringspladsen ved indkørslen til ferieparken. 

Aviser og blade skal afleveres i containeren på bådeoplagspladsen ved lystbådepladsen.
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Bilag 1 

Bestemmelser forelagt generalforsamlingen i 2012 

 

Lokalplan 

Lokalplan nr. 70 er gældende for området (se foreningens hjemmeside). 

Bestemmelser for Ejerlejlighedsforeningen Vestre Strand 2, 4874 Gedser er nærmere beskrevet i dette bilag.  

Lokalplanens § 8 omhandler bebyggelsens ydre fremtræden. I § 8.1 er anført, at der til udvendige 

bygningssider samt tagflader ikke må anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende.  

I § 8.2 hedder det, at blanke og reflekterende tagmaterialer ikke må anvendes. 

Guldborgsund Kommunen har med brev af 9. oktober 2009 til foreningen oplyst, at ”Der i lokalplanens § 8 

ikke er nævnt ret meget om hvilke begrænsninger, der ønskes for området. Hvis der ikke er nævnt noget i 

lokalplanen, er det bygningsreglementet, der er gældende.” Uddybende henvises til Bygningsreglement 

BR08 kap. 2.3.: ”Tagvand skal holdes på egen grund og vinduer, altaner og lignende må ikke give 

væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrund.” 

Gældende byggebestemmelser 

På baggrund af bestemmelserne i Lokalplan nr. 70 og Guldborgsund Kommunes supplerende oplysninger 

har generalforsamlingen godkendt nedenstående bestemmelser for feriehusbebyggelserne i Gedser 

Feriepark.  

Helt overordnet gælder, at et hus’s bygningskrop ikke må ændres, bortset fra at der kan opføres altaner og 

ét redskabsskur.  

En husejer skal, forinden der påbegyndes byggearbejder, rette henvendelse til naboer og genboer for at 

høre deres eventuelle bemærkninger til det påtænkte arbejde, alt med henblik på at begrænse nabogener.  

 

Vedtægt for ejerforeningen 

Bestyrelsens forpligtelser – materialevalg, godkendelser og 

håndhævelse, jf. § 4 stk. 7 

”Ændring af farve- og materialevalg på udvendige bygningsdele eller øvrige til/ombygninger skal 

ind til der foreligger godkendte tegninger, forelægges den til enhver tid siddende bestyrelse for 

godkendelse. Guldborgsund kommune skal herefter godkende som påtaleberettiget i henhold til 

disse vedtægter. 

Bestyrelsen er forpligtet til, at føre fortegnelse over godkendte farver og materialer og forpligtet til 

at oplyse medlemmerne herom. 
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Forslag om ændring af materialevalg jævnfør ovenstående kræver, forinden forelæggelse for 

Guldborgsund Kommune, godkendelse på foreningens generalforsamling, hvor forslag kan 

vedtages med simpelt stemmeflertal. 

Bestyrelsen for foreningen påser løbende, at det enkelte medlem opfylder sin udvendige 

vedligeholdelsespligt og overholder godkendte tegninger. Såfremt disse ikke overholdes kan 

bestyrelsen fremsætte skriftligt påkrav om tilpasning. 

Hvis påkrav ikke er efterfulgt inden 3 måneder fra påkravets fremsættelse, kan bestyrelsen 

iværksætte udvendig tilpasning for medlemmets regning. 

Udgift ved den af bestyrelsen iværksatte tilpasning, er en pligtig ydelse til foreningen og sikret ved 

pant jf. § 14” 

 

Skematisk oversigt over byggebestemmer i ferieparken  

Emne Bestemmelser Bemærkninger 

Grundareal Den enkelte husejer har -  foruden selve huset - 
kun brugsret over 2,5 meter ved køkkendøren 
og 5 meter ud for stuen, alt i husets bredde.  

Der kan ikke opføres fast 
bebyggelse på arealerne 
foran og bag huset, men 
arealerne kan befæstes. 

Facader Facader kan udføres i træ, eternit og glas. 
Brædder på klink kan placeres vandret, lodret 
og på skrå under 450. Lodrette brædder kan 
desuden udføres som ”en på to”. 

 

Helt overordnet gælder, at 
husets bygningskrop ikke må 
ændres, bortset fra at der kan 
opføres altaner og ét 
redskabsskur. 

Tag Der må kun anvendes følgende gule 
cementtagsten: 

63204727582 B&C DSTAGSTEN GLAT GUL 

 

I lokalplanen er anført, at 
blanke og reflekterende 
tagmaterialer ikke må 
anvendes. 

Døre Døre kan monteres som hel-, halv- og 
dobbeltdøre. 

 

Døre er ikke nævnt i 
lokalplanen.  

Vinduer Der er ingen krav til udformning af vinduer eller 
deres placering. Vinduer kan placeres både på 
lodrette og skrå flader. 

 

Vinduer er ikke nævnt i 
lokalplanen.  De må ikke 
placeres, så de giver 
væsentlige indblikgener. Der 
er særlige krav til 
vinduesstørrelser, hvis de skal 
anvendes til rednings-
åbninger. 
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Baldakiner Baldakiner fra Scandinavian Steelhouse eller 
lignende kan monteres.  

 

Baldakiner er ikke nævnt i 
lokalplanen. 

Redskabsskur Redskabsskuret skal i princippet udføres som 
vist på tegning af 29.03.2005, som ligger på 
foreningens hjemmeside. Højden må dog ikke 
overskrides. 

 

Der må ikke støbes fast 
sokkel under skuret.  

Placeres skuret over el-,vand- 
kloakledninger eller brønde 
skal husejeren tåle at 
ledningsejeren har 
ubegrænset adgang til disse 
uden nogen form for 
erstatning til husejeren for 
indgreb i bebyggelsen. 

Terrasse Terrasser kan udføres af såvel træ som 
cementfliser eller lignende. 

 

Altan To typer altaner kan opsættes. 

På husets stueside kan opsættes en altan af 
træ. Dimensionerne fremgår af tegning af 
29.03.2005, som ligger på foreningens 
hjemmeside. 

Alternativt kan der også opsættes en altan af 
stål på husets stueside. Altan fra Scandinavian 
Steelhouse eller lignende kan opsættes. 

På husets køkkenside kan der opsættes en 
stålaltan fra Scandinavian Steelhouse eller 
lignende. Der må ikke være både en altan og et 
redskabsskur på køkkensiden. Undtaget er dog 
en mindre altan af typen Galvaline 1100 eller 
fransk altan.   

 

Altaner må ikke give 
væsentlige indblikgener i 
forhold til anden bebyggelse 

Hegn Fast hegn må kun udføres af træ. 
Dimensionerne fremgår af tegninger, som ligger 
på foreningens hjemmeside. Brædderne kan 
placeres vandret, lodret og skråt under 45

0
. 

 

Farver Vinduer/døre: U-149 - Oxydrød FL 97 - Base 1 - 
0,9 Liter Skiffergrå - S8000 - N - 0,9 Liter FL 97 
Base 4 - Hvid - FL 97 – Råhvid  

Forbrug ca. 0,9 liter 
 
Hus:  
Gul - Y0-140, Oe-8, UM-5, BB-2, R0-2 - 0,9 Liter 
FL97 Base 1  
Rød - BB-70, R0-77,Y0-36 - 0,9 Liter FL 97  

Maling kan f. eks. købes i 
Nykøbing F, Flügger, som har 
indgående kendskab til 
farvevalget i ferieparken.  
De valgte farver er Kystfarve- 
serien fra Flügger, og der må 
ikke bruges andre end disse, 
bortset fra den skiffergrå.  
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Base 1  
Blå -BB-118,BS-18,WW-80,Y0-6,GW-2 - 0,9 Liter 
FL97 - Base 1  
Skiffergrå - S8000 - N - 0,9 Liter FL 97 Base 4 - 
0,9 liter  
Hvid - FL 97 - Råhvid  
Forbrug udvendigt ca. 5 liter 

Varmepumpe Luft-luft-Varmepumper kan opsættes, såfremt 
de ikke i naboskel medfører et støjniveau på 
mere end 35 dB(A) i naboskel. 

 

Luft-luft-varmepumperne, 
som udnytter luften udefra til 
indendørs opvarmning, kan 
afgive megen støj fra den 
udendørs kompressor, 
varmepumpen bruger til at 
opvarme eller nedkøle luften, 
inden den sendes ind i huset. 
 
Hvor meget varmepumperne 
præcist larmer, er forskelligt 
fra produkt til produkt, men 
gode luft-luft-varmepumper 
har et udendørs støjniveau på 
40-45 dB(A). 
 
Det er fem decibel mere end 
det tilladte støjniveau i et 
dansk villakvarter om 
søndagen eller på en 
hverdagsaften. 
 
De billigere modellers 
støjniveau er ofte ti decibel 
højere. På det danske marked 
findes endda en model, hvis 
støjniveau er oppe på 60 
decibel, hvilket i forhold til de 
mest støjsvage føles som 
mellem tre og otte gange 
kraftigere. Jo flere lave 
frekvenser der er, jo 
kraftigere høres lyden. 

Lavfrekvent støj er yderst 
ubehagelig for de få 
personer, der er i stand til at 
høre den. 

Solcellepaneler og 
solfangerpaneler 

Panelerne kan opsættes på taget og på gavlene. Panelerne er ikke et 
tagmateriale. Det er 
Guldborgsund Kommunes 
vurdering, at der godt må 
opsættes paneler, bare de 
ikke er til gene for naboerne. 
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Der er ikke begrænsninger for 
størrelsen. 

Postkasser Der må opsættes én postkasse på hvert hus. Det kan ikke forventes, at 
postvæsenet eller andre vil 
udbringe post til det enkelte 
hus. 

Det kan overvejes, om der 
skal opsættes et centralt 
postkasseanlæg for alle huse 
ved indkørslen til ferieparken. 

Byggeaffald, 
husholdningsaffald/dagrenovation, 
batterier, flasker og aviser/blade 

 

Byggeaffald og andet affald (ikke 
dagrenovation) skal køres til genbrugspladsen i 
Marielyst, Godthåbs Alle, 4873 Væggerløse.  

Husholdningsaffald/dagrenovation skal 
afleveres i de opstillede containere ved P-
pladserne. 

Batterier skal afleveres i metalspanden i El-
rummet i fællesbygningen eller på 
genbrugspladsen i Marielyst. 

Flasker må kun lægges i containeren på 
parkeringspladsen ved indkørslen til 
ferieparken. 

Aviser og blade skal afleveres i containeren på 
bådeoplagspladsen ved lystbådepladsen. 

De opsatte containere i 
ferieparken må kun anvendes 
til husholdningsaffald 
(dagrenovation)  

 

Ovenstående bestemmelser er vedtaget på generalforsamlingen ………………. 

 


