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Bemærkninger 
Stationsbygningen fremstår idag som et stort muret hus i gule sten i 2 1/2 etage med 45° tag-
hældning og en frontespice mod Stationsvej. Mod baneterrænet et perrontag i hele bygningen 
længde. Tagmaterialet er røde vingetagsten. Bygningen indrammer idag Stationspladsen sam-
men med forretningsejendommen overfor og skaber et karakteristisk byrum på dette centrale 
sted i byen. Oprindelig var stationsbygningen både lavere og kortere, men det fremgår ikke 
hvornår den store ombygning er sket - måske en gang i 1930’erne. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 854 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 70D 
Adresse: Stationspladsen 1A 
Byggeår: 1877 
Funktion: Stationsbygning og ser-
vicebygning m.v. - byens station 
Byggestil: Historicistisk 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 2 
Kulturhistorisk 1 
Miljømæssig 2 
Originalitet 3 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 1 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby  Sta onspladsen 1A  
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Bemærkninger 
Komplekset omkring Stationspladsen 2A består af ældre handels- og kontorbygning i 2 etager, 
beliggende ud til Stationsvej indeholdende en radio- og TV-forretning. Bagved, ud til parkerings-
pladsen ligger en større detailhandelsbutik - Netto. Mod Stationsvej fremstår komplekset som en 
pudset/ malet bygning med karakteristiske manzardtage som på den ældre villa. Tagmaterialet 
er røde tagsten. Bygning 2 som er af nyere dato har et markant hjørne med røde sten og pudse-
de flader og fladt tag. Mod parkeringspladsen ligger detailhandelsbutikken (Netto) i en gulstens-
bygning i 1 etage. Taget er et lavt pyramidetag med betontagsten i rød farve. Bag komplekset 
findes en varegård og en større parkeringsplads med ca. 70 pladser. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 4299 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1pd 
Adresse: Stationspladsen 2A 
Byggeår: 1900 
Funktion: Erhvervsejend om med 
kontor, handel og servicevirksom- 
hed i stuen og bolig på 1. sal. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 4 
Originalitet 2 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 3 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby  Sta onspladsen 2A  
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Bemærkninger 
Posthuset fremstår som to store sammenbyggede huse i 2 etager uden udnyttet tagetage. Huse-
ne fremstår i røde sten og med røde tegltage. Husene ligger åbent og markant i gadebilledet ud 
mod Stationspladsen. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 4294 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 12kc 
Adresse: Stationspladsen 3 
Byggeår: 1913 
Funktion: Ejendom med haslev Post-
hus 
Byggestil: Nyklassicisme 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 2 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 3 
Originalitet 2 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 2 

Udpeget i år: 2008

SAVE registrering| Haslev midtby  Sta onspladsen 3  
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Bemærkninger 
Komplekset omkring Stationspladsen 4 består af en lang handels- og kontorbygning i 2 1/2 etage 
beliggende direkte overfor Haslev Station indeholdende flere funktioner - herunder et værtshus, 
kontorlokaler og en større detailhandel - Super Best. Derudover findes på bagsiden og i service-
gade mod vest et par supplerende servicebygninger (bygning 3 og 4), som ligeledes er en del af 
detailhandlen i karréen. Bygningen mod stationspladsen er opført i røde sten, blank mur, med 
karakteristiske gavlresalitter og en markant frontespice. Murværket er forsynet med talrige ce-
mentdekorationer ved gavle, gesimser og murhjørner. Tagdækningen er skifer eller eternitskifer. 
Bygning 3 i 1 etage, som er af nyere dato, bygger videre på resalitmotivet og tilføjer fire karakteri-
ske gavle til servicegaden over mod Stationspladsen 2A (Netto-karréen). Bag komplekset findes 
en større parkeringsplads med ca. 70 pladser. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 4153 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1eæ 
Adresse: Stationspladsen 4 
Byggeår: 1900 
Funktion: Bygning til kontor, handel 
og lager - herunder evt. offentlig 
service. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 2 
Originalitet 3 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 2 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby  Sta onspladsen 4  
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Bemærkninger 
Stort stateligt hus i 2 1/2 etager med liberalt erhverv, der fremstår i røde sten med rødt tegltag. 
Huset ligger åbent og markant i gadebilledet på hjørnet af Nørregade og Stationspladsen. Stør-
stedelen af haven mod syd er i dag omdannet til p-plads. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 1114 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1fi 
Adresse: Stationspladsen 12 
Byggeår: 1915 
Funktion: Ejendom med liberalt er-
hverv 
Byggestil: Nyklassicisme 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 2 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 4 
Originalitet 2 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 2 

Udpeget i år: 2008

SAVE registrering| Haslev midtby   Sta onspladsen 12   


