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Udgangspunkt 1: Lolland Kommunes 
ansøgning til APM
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Overskrift: Velkomstcenter og historien om skibene og vandet

• Velkomst- og formidlingscenter om området. Her skal de besøgende have overblikket og blive nysgerrige efter at 
udforske området på land og til vands nærmere. 

• Udstilling ’Nakskov og vandet’. Udstillingen ’Nakskov og vandet’ skal i sig selv være en attraktion, som besøgende 
kører efter. Udstillingen skal være inddragende så de besøgende går derfra og gennem alle sanser har mærket, 
hvordan livet til søs og omkring havnen har været gennem tiden. 

• Samlingssted for byens borgere. Havnebygningen skal samtidig være dér, hvor byens borgere mødes for fx at 
drikke en kop kaffe i cafeen – inde eller ude – eller dér, hvor de kommer for at deltage i musikarrangementer og 
byfester, arrangeret af de lokale foreninger. 



Udgangspunkt 2: Hotel i Toldboden?
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En investor har udtrykt interesse i at købe Toldboden og etablere hotel 
i bygningen.

• En forudsætning herfor er, at der kan etableres 
(Hotel)støttefunktioner i havnebygningen i form af 
morgenmad/cafe/bistro



Parentes 1. ‘Byens Hotel’, beskrivelse fra 
Investerings- og Udviklingsstrategien
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‘Hotellet skal tilbyde et fælles 
rum for byens borgere med en 
åben stueetage med offentlige 
funktioner og muligheder for 

at mødes, afholde 
fællesspisninger, lokale 

arrangementer mm.’

‘Der bør derfor være et stort 
loungeområde, som, ud over 
reception, også rummer café, 

mødefaciliteter, 
hyggeområde mv. Der skal 

minimum være 
morgenmadsrestaurant, 

evt. også en bistro og gerne 
med fortovsservering.’



Udgangspunkt 3: Besøgscenter, beskrevet af 
MLF
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Museum Lolland-Falster ønsker, at besøgscentret kommer til at rumme en udstilling, 
som fortæller om samspillet mellem fjorden og Nakskov i 10.000 år. Udstillingen 
forbereder gæsterne, så de får det fulde udbytte af deres besøg i Nakskov og omegn. 
For at forstå en by skal man kende historien. Og Nakskovs historie er både unik og 
spændende. 

Udstillingen bliver afsættet til yderligere viden om Nakskov by og omegn; vi kalder 
det et katapultmuseum. Når gæsterne går igennem udstillingen, får de 
informationer om, hvordan de kan søge ud i landskabet på udvalgte steder og få 
mere at vide. Her præsenteres også fremtidens udvikling for byen. Besøgscentret 
tilbyder desuden en række formidlingsprogrammer for forskellige målgrupper. 
Programmer, som tager afsæt i at tilegne sig viden samtidig med, at man er fysisk 
aktiv.



Udgangspunkt 3: Besøgscenter, beskrevet af 
MLF
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Besøgscentret skal bestå af tre elementer, som både er inde og ude. 
Det sikrer, at der er adgang til viden og oplevelser døgnet rundt:

• Butik, café og turistinformation 

• Udstillingsdel Tro, håb og kærlighed – Nakskov for altid 

• Katapultdel, hvor gæster sendes ud i landskabet og får mere at vide 
– også om fremtiden



Sammenfatning: Programønsker til 
havnebygningen
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Målsætningen er at alle tre dele i udgangspunktet understøttes i 
havnebygningen:

• Lolland Kommunes ansøgning til APM

• MLF’s projektbeskrivelse for besøgscenter

• Muligheden for at etablere hotel i Toldboden



Sammenfatning: Programønsker til 
havnebygningen
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Offentlige funktioner, 
mødefaciliteter, lokale 

arrangementer, 
turistinformation

morgenmadsrestaurant, 
café/bistro muligvis med 

udendørsservering. 
‘Loungeområde’

Besøgscenter

NV SØ



Sammenfatning: Programønsker til 
havnebygningen
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Hotel i Toldboden kan måske understøttes endnu bedre ved at knytte 
Toldboden og havnebygningen endnu tættere sammen. Der ønskes 
forslag til hvordan dette kan gøres 

• Sammenbygning? Andre muligheder?

• Høj grad af integration mellem havnebygningens indre funktioner og 
Honnørkaj (udeservering, ophold, events, besøgscenteraktiviteter)


