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HØRING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR
BYMIDTEOMRÅDE – VED ÅEN I MARIBO
Lolland Kommune har den 8. maj 2019 vedtaget ”Forslag til Lokalplan 360-114 for Bymidteområde – Ved Åen i Maribo” med henblik på at sende forslagene i offentlig høring i 4 uger.
Lokalplanens indhold
Forslag til Lokalplan 360-114, giver Maribo Storcenter mulighed for udvidelse af den nu lukkede Fakta butik fra 750 m² til 1.250 m². Lokalplanen giver mulighed for at tiltrække nye
dagligvare-, udvalgsvare- eller pladskrævende butikker til området.
Det aktuelle lokalplanområde har hidtil været omfattet af Lokalplan 360-15, som udlægger
området til centerområde, og hvor der ud over butikker var givet mulighed for at etablere
fem punkthuse ud mod Brovejen.
Byggemulighederne for de fem punkthuse er imidlertid ikke blevet udnyttet, da det har vist
sig, at der ikke er efterspørgsel på boligareal i området. Der er i dag opført anden bebyggel-se
inden for byggefelterne udlagt til punkthuse (Jysk, tankstation, vaskehal, elektrikervirksomhed). Byggemuligheden for punkthuse er derfor udtaget af Forslag til lokalplan
360-114. Derimod er der et aktuelt ønske om at kunne udvide butiksarealet i den sydlige del
af området, bl.a. for at kunne imødekomme nye krav til modernisering og større enheder.
Detailhandelsanalyse
Teknik- og Miljømyndigheden fik i maj 2018 udarbejdet en ny detailhandelsanalyse for Lolland Kommune.
Den helt generelle anbefaling i analysen er at revidere detailhandelsstrukturen i kommuneplanen med henblik på at skabe rammer for en balanceret udvikling.
En af analysens konklusioner er, at såfremt der planlægges for yderligere udvidelser af dagligvarebutikker i Maribo, som f.eks. Fakta og Lidl i Maribo, vil det betyde afvikling af den lokale dagligvarehandel, altså f.eks. Netto i Rødby.
Dagligvarehandlen i Maribo er over de sidste mange år ”rykket” ud i periferien af Maribo
(udvidelser af bymidten), så der i dag kun er én større dagligvarebutik tilbage i det centrale
Maribo.
Nærværende lokalplan er således et dilemma mellem anbefalingerne i detailhandelsanalysen, om ikke at udvide antallet af dagligvarebutiks m² og grundejers interesse i at kunne
udnytte lokalplanområdet på en ny måde.
Høringsfrist
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til planforslaget skal være modtaget i Lolland
Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo eller til
tmm@lolland.dk senest den 6. juni 2019.
Yderlige oplysninger kan fås ved kontakt til Jeanette Richard på telefon 54676603 eller mail
til jeanp@lolland.dk.
Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget
Fremlæggelsen af forslaget til lokalplan for offentligheden medfører et midlertidigt forbud
mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i
lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende
lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger
gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.
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Miljøvurdering
Lolland Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af
Forslag til Lokalplan 360-114, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet planen omhandler ændringer af en eksisterende plan og planen
vurderes ikke at danne grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.
Klagevejledning til beslutning om at der ikke foretages miljøvurdering
Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet ifølge miljøvurderingslovens § 48, stk. 1.
Klagefrist
Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen offentliggøres, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsesdatoen. Udløber fristen på en lørdag
eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvem er klageberettigede
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Sådan klager man
Man klager via klageportalen, som man finder via Nævnenes Hus. Man logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lolland Kommune via
klageportalen.
Når man klager, skal man betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og
1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Lolland Kommune. Hvis kommunen
fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet. Man får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis man sender den uden om klageportalen, medmindre man forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, som afgør, om man kan fritages for at bruge klageportalen.
Opsættende virkning
Ifølge Bek. nr. 130 af 28. januar 2017 § 5 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.
Civilt søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolen, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder
efter, at afgørelsen er meddelt.
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HVAD ER EN LOKALPLAN?
Indhold
En lokalplan er en plan, hvori Lolland Kommune kan fastsætte bindende bestemmelser for
et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold mv.
Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold
og giver ikke grundejerne handlepligt.
Tilvejebringelse
Lolland Kommune kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan,
inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må
ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først.
Offentlig høring
Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig høring, hvor borgere og myndigheder
kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Lolland Kommune behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Lolland Kommune vedtager forslaget endeligt og bekendtgør herefter planen på kommunens hjemmeside.
Midlertidige retsvirkninger
Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes på en
måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er
udløbet, kan Lolland Kommune give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et
byggearbejde mv., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens § 13, stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages
endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.
Endelige retsvirkninger
Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i
planen.
Dispensationer
Lolland Kommune kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen – som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Lokalplanen er udarbejdet af Lolland Kommune.

III

FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-114 Bymidteområde - Ved Åen i Maribo

INDHOLDSFORTEGNELSE
REDEGØRELSE
Baggrund
Eksisterende forhold
Lokalplanens formål
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdets anvendelse
Udstykning
Vej- og adgangsforhold
Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens ydre fremtræden
Skiltning
Bevaringsværdig bebyggelse
Ubebyggede arealer, parkering og beplantning
Ledningsanlæg
Påvirkning af det eksisterende bymiljø

1
1
1
2
2
2
3
4
4
4
5
6
7
8
8

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Naturbeskyttelse
Museumslovgivning
Kommuneplan
Lokalplan 360-15
Servitutter
Miljøforhold og klima
Miljøvurdering

8
8
9
9
11
11
12
14

LOKALPLAN 360-114
§1
Lokalplanens formål
§2
Område og zonestatus
§3
Områdets anvendelse
§4
Udstykning
§5
Vej- og adgangsforhold
§6
Bebyggelsens omfang og placering
§7
Bebyggelsens ydre fremtræden
§8
Skiltning
§9
Bevaringsværdig bebyggelse
§ 10
Ubebyggede arealer, parkering og beplantning
§ 11
Ledningsanlæg
§ 12
Miljøforhold
§ 13
Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse
§ 14
Ophævelse af servitutter og hidtil gældende lokalplan
§ 15
Tilladelser efter anden lovgivning
§ 16
Lokalplanens retsvirkninger
§ 17
Vedtagelsespåtegning

15
15
15
15
16
16
16
17
18
21
21
22
22
23
23
23
23
24

Kortbilag 1 - Eksisterende forhold
Kortbilag 2 - Planens forhold

0

FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-114 Bymidteområde - Ved Åen i Maribo

REDEGØRELSE
Baggrund
Det aktuelle lokalplanområde har hidtil været omfattet af Lokalplan 360-15 som udlægger
området til centerområde, og hvor der ud over butikker, var der givet mulighed for at etablere fem punkthuse ud mod Brovejen.
Byggemulighederne for de fem punkthuse er imidlertid ikke blevet udnyttet, da det har vist
sig, at der ikke er efterspørgsel på boligareal i området, og der er i dag opført anden bebyggelse inden for byggefelterne udlagt til punkthuse (Jysk, tankstation, vaskehal, elektrikervirksomhed). Derimod er der et aktuelt ønske om at kunne udvide butiksarealet i den
sydlige del af området, bl.a. for at kunne imødekomme nye krav til modernisering og større
enheder.
Lolland Kommune ønsker derfor med denne lokalplan at fjerne muligheden for at opføre de
fem punkthuse ud mod Brovejen, at udvide byggemulighederne i områdets sydlige del,
samt at give mulighed for at der inden for den østlige del af området også kan indrettes butikker til særligt pladskrævende varer og liberalt- og serviceerhverv i de eksisterende butiksbygninger.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Maribo og afgrænses som vist på kortbilag 1,
og omfatter arealerne mellem Ved Åen, Vesterbrogade, Gasværksvej og Brovejen i Maribo.

Lokalplanområdets beliggenhed i Maribo.
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Lokalplanområdet anvendes i dag til boliger og erhverv, herunder dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Derudover ligger der en elektrikervirksomhed, som har engrossalg og et mindre
salg til private.
På området har tidligere ligget et gasværk, hvorfor området kaldes ”Gasværksgrunden”.
De eksisterende bygninger kan ses på lokalplanens kortbilag 1.
Det samlede lokalplanområde har status som byzone.
Lokalplanens formål
Lokalplanens overordnede formål er at fastlægge områdets anvendelse til et bymidte/centerområde i Maribo, og dermed give
mulighed for at etablere butikker (dagligvareudvalgsvarebutikker og butikker der alene
forhandler pladskrævende varer), liberalt- og
serviceerhverv samt boliger.

Liberale erhverv er selvstændig, ofte rådgivende
virksomhed, som f.eks. advokat, læge, ejendomsmægler, revisor eller arkitekt.

Lokalplanen skal fastlægge bestemmelser for
nybyggeri, der sikrer, at ny bebyggelse opføres i en god kvalitet og i en arkitektonisk god
sammenhæng med områdets øvrige bebyggelser.

Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med
at de bruges (dvs. kortvarige forbrugsgoder).
Dagligvarer er f.eks. madvarer, drikkevarer, artikler til personlig pleje og diverse husholdningsartikler. Dagligvarebutikker defineres i planlægningsmæssig sammenhæng som butikker, der forhandler dagligvarer. Større dagligvarebutikker har ofte
et væsentligt sortiment af udvalgsvarer, men betragtes uanset omfanget af udvalgsvaresortimentet som dagligvarebutikker.

Endelig skal lokalplanen sikre gode friarealer
og parkeringsforhold samt at disse ved beplantning gives et grønt præg.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af arealet, bebyggelsens omfang, placering og rammer for
ydre fremtræden.
Lokalplanområdets anvendelse
Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, A, B
og C, som hver har forskellige muligheder og
karakter. Delområdernes afgrænsning kan ses
på kortbilag 2.
Lokalplanområdets overordnede anvendelse
fastlægges til bymidte/centerområde, såsom
boliger, privat- og offentlig service, samt erhverv i kategori A med mulighed for liberaltog serviceerhverv, tankanlæg med evt. tilhørende butik og vaskehal, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, samt butikker med særlig
pladskrævende varer.
Butikker må alene etableres inden for delområde A, dog må der i tilknytning til erhvervsvirksomheder inden for delområde B, etableres mindre butikker i til salg at egne varer.
Inden for hvert delområde gælder følgende:
2

Serviceerhverv er erhverv, der ikke producerer varer men tjenesteydelser, som for eksempel finansiering, transport, rengøring, frisør, restaurant,
hotel, motionscenter og reklame.

Udvalgsvarer er varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først går til
grunde efter nedslidning over en længere periode
(dvs. langvarige forbrugsgoder). Udvalgsvarer er
f.eks. bøger, el-artikler, beklædning, hårde hvidevarer, radio/tv, kopper/tallerkner, sportsudstyr,
legetøj, cykler, ure, smykker osv. Udvalgsvarebutikker defineres i planlægningsmæssig sammenhæng som butikker, der forhandler udvalgsvarer
og som ikke falder under definitionen af dagligvarebutikker.
Butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, omfatter f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter,
havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus,
sten- og betonvarer, møbler, samt ammunition og
eksplosiver. Listen er ikke udtømmende. En butik
af denne type forhandler alene denne særligt definerede varegruppe. Dvs. hvis butikken har mere
end et ubetydeligt salg af andre varegrupper, er
den at opfatte som en almindelig udvalgsvarebutik. Ved vurderingen af, om der er mere end et
ubetydeligt salg af andre varer, har det endvidere
betydning, at de øvrige varer har en nær tilknytning til de af bestemmelsen omfattede varer.
F.eks. vil planteskoler således foruden planter
sælge andre havebrugsvarer, så som krukker,
plantejord og mindre haveredskaber. Bil-, lystbådog campingvognsforhandlere kan f.eks. sælge reservedele og tilbehør samt midler til rengøring og
vedligehold. Grus, sten- og betonforhandlere kan
sælge betonblandere og andre redskaber til brug
ved behandlingen af de varer, de sælger.
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Delområde A
Inden for delområde A må der etableres erhverv i kategori A - Centerområde - Blandet byområde med detailhandel, kontor og service - miljøklasse 1-2 - som betyder erhverv, der
kun i ringe grad påvirker omgivelserne og har et lille behov for godstransport, og som regel
også et lille behov for adgang i bil. Til gengæld har virksomheder i denne kategori et stort
behov for at medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere har god adgang til fods, på cykel, og med kollektiv transport. De primære erhverv i denne kategori er liberale erhverv,
forretninger, mindre kontorer, værksteder, bogbinderier og visse typer af laboratorier.
Afhængig af størrelse og udformning dækker
de enkelte virksomhedstyper ofte over flere
miljøklasser. Den enkelte virksomhed har derfor selv et ansvar for at sikre sig, at den er i
overensstemmelse med de angivne miljøklasser - både på kort og lang sigt. I modsat fald
må virksomheden påregne at blive stillet over
for strengere miljøkrav, end hvad der ellers vil
blive stillet til lignende virksomheder, der er
lokaliseret korrekt i forhold til deres miljøklasse.

Kommunens erhvervsområder er i Kommuneplan
2017-2029 opdelt i 6 kategorier efter en ABCDEFmodel, der med en erhvervs-, miljø- og transportplanlægningsmetode, bl.a. tilgodeser behov for
godstransport, miljøklassificering og tilgængelighed for medarbejdere.
Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor
klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse
7 den mest miljøbelastende. Miljøklasserne er defineret nærmere i ”Håndbog om Miljø og Planlægning”, som kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Inden for området må der etableres bebyggelse til detailhandel i form af enten dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker med særlig pladskrævende varer som f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, møbler, køkken, maler- og tapetvarer og tæpper.
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanens delområde A må maks.
være 4.750 m², dog må det samlede bruttoetageareal til dagligvarebutikker ikke overstige
3.250 m².
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige:
• 3.000 m² for dagligvarebutikker.
• 1.500 m² for udvalgsvarebutikker.
• 2.000 m² for butikker med særlig pladskrævende varer.
Delområde B
Inden for delområde B må der etableres erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2 til liberalt og
serviceerhverv, samt mindre engrosvirksomheder og showrooms.
Matrikel nr. 17ø, Maribo Markjorder må alene anvendes til vej- og færdselsareal, parkering,
grønt areal, oplag eller lign. Der kan ikke opføres bebyggelse inden for ejendommen.
Delområde C
Inden for delområde C må der alene etableres boliger. Selvom området fastlægges til beboelse, kan der drives visse former for erhverv i boligerne som f.eks. dagpleje, frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed eller lign., når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt
fastholdes. Samt at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende og at virksomheden ikke medfører særlig trafikbelastning eller parkeringsbehov.
Udstykning
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykning inden for lokalplanområdet efter
reglerne i bygningsreglementet.
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Vej- og adgangsforhold
Lokalplanen fastlægger, at de eksisterende vejadgange i delområde A til lokalplanområdet
fra Gasværksvej og Ved Åen som vist på kortbilag 1 og 2 skal fastholdes.
Vejadgang til ejendomme i delområde B og C skal ske fra nærmeste veje, via eksisterende
overkørsel til ejendommen.
Alle ændringer af overkørsler/vejadgange skal godkendes af vejmyndigheden i Lolland
Kommune.
Bebyggelsens omfang og placering
Delområde A
Inden for delområde A må der maksimalt opføres 6.500 m² bebyggelse, hvilket svarer til en
bebyggelsesprocent for delområdet som helhed på ca. 45.
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5
meter. Skorstene, ventilationsafkast o.lign. kan dog have en større højde.
Ny bebyggelse inden for delområde A skal placeres inden for de udlagte byggefelter 1, 2 og
3. Dog kan mindre bygninger såsom eks. vognskure, teknikhuse o.lign. placeres uden for
byggefelterne, dog ikke nærmere skel end 2,5 meter mod Brovejen og Ved Åen.
Særligt for byggefelt 1 gælder, at hvis etablering af ny bebyggelse ud mod Vesterbrogade
medfører, at den eksisterende varegård nedlægges, så skal ny bebyggelse opføres med facade i facadelinje med nabobebyggelsen mod øst.
Delområde B
Ny bebyggelse inden for delområde B skal placeres inden for det udlagte byggefelt 4. Dog
kan der inden for matrikel nr. 273a og 274d, Maribo Bygrunde opføres mindre bygninger til
eks. mindre oplag o.lign. som placeres uden for byggefeltet, dog ikke nærmere skel end 2,5
meter mod Brovejen.
Der kan ikke opføres bebyggelse inden for matrikel nr. 17ø, Maribo Markjorder dog skal der
etableres hegn eller lign. afskærmning i forbindelse med oplag eller lign.
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1,5 etage. Bygningshøjden må ikke overstige
8,5 meter.
Delområde C
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2,5 etage. Bygningshøjden må ikke overstige
8,5 meter.
Bebyggelsens ydre fremtræden
For at sikre, at ny bebyggelse indpasses i området, indeholder lokalplanen bl.a. bestemmelser om, at bygningssider skal fremstå som tegl, enten som pudset, vandskuret eller blank
mur.
Mindre dele af facaderne samt mindre bygninger, som udhuse, kundevognsskure kan opføres i andre materialer.
For at tilpasse bygningerne til delområde A karakter, indeholder lokalplanen bestemmelser
om, at facader visuelt skal opbrydes i mindre felter ved blændinger og relief i murværket.
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Tage skal etableres med en hældning på mellem 0-45 grader og beklædes med tagsten i
tegl, skifer eller tagpap. Etableres tage som saddeltage, skal der anvendes røde brændte
vingetegl. Dette er begrundet i, at de fleste synlige tagflader i området fremstår med røde
brændte vingetegl.
Solceller og solfangere
Der fastsættes bestemmelser, der skal sikre, at opsætning af solenergianlæg somsolceller (til elproduktion) og solfangere (til varmeproduktion) tager hensyn til husets arkitektur og generelle fremtræden, og dermed virker så lidt skæmmende som muligt.
Der må opsættes solfangere, solceller og lignende energibesparende
elementer, når de placeres med samme vinkel som taget eller facaden.
I nyt byggeri, ved renoveringer eller tilbygning til eksisterende bør
energianlæggene indtænkes i byggeriet fra starten, således at de
kan indarbejdes helt i facaden eller i taget.

Solceller o.lign. skal placeres
i samme vinkel som den flade de placeres på.

På mindre bygninger som garager, carporte, skure mv. med flade tage kan der opsættes
solfangere og solceller på stativ, således at de får en anden vinkel end tagfladen.
For at mindske blændingsgener fra ovennævnte energianlæg, skal disse have en ikkereflekterende overflade. Opsættes anlægget med synlige rammer, skal disse fremstå sorte
og matte.
Tekniske installationer
For at området ikke skal fremstå rodet, og for at fastholde den arkitektoniske kvalitet i byggeriet skal tekniske installationer som udsugning fra ventilationsanlæg, køleanlæg, varmepumper mv. inddækkes så de integreres i bebyggelsen eller placeres således, at de ikke er
synlige fra offentlig vej.
Skiltning
Udgangspunktet for god skiltning er, at skiltet har en god informationsværdi. Skiltningen
bør derfor være enkel og klar, så budskabet tydeligt formidles.
Generelt gælder det, at al skiltning skal godkendes af Lolland Kommune, og at der kun må
skiltes for erhverv hjemmehørende på den enkelte ejendom, at skiltningen skal fremtræde
enkelt og informativt, samt at der kun må skiltes med virksomheders navn, logo mv. Desuden gælder det generelt, at skiltningen gerne må kunne ses uden for området, men den må
ikke virke dominerende, hverken i dagslys eller i mørke.
I bymidterne skal skiltning ske i respekt for den enkelte bygnings arkitektur og områdets
bymiljø. Derved kan skiltning medvirke til en pæn og visuel sammenhæng i bymidterne.
En afdæmpet og fornuftig skiltning behøver ikke være kedelig. En voldsom skiltning er derimod sjældent god - den modvirker sit eget formål og giver et rodet og discountagtigt bybillede.
Som eksempel kan et skilt med en bogstavhøjde på 30 cm læses på op til 50 meters afstand, hvilket er tilstrækkeligt for at markere sig i en gade, der hovedsageligt henvender sig
til gående.
Facadeskiltning skal tilpasses bygningens og kvarterets skala og udseende. Skilte direkte på
muren i form af påmalede bogstaver eller ”løse” fastgjorte bogstaver anbefales, da de i høj
grad kan tilpasses bygningens arkitektur. Skiltning på vinduer er ofte også en fin løsning, og
5
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kræver ikke tilladelse.
Farvede bånd, plader, kasser o.lign. er ofte dominerende i forhold til bygningen og helhedsindtrykket og bør ikke etableres, med mindre de kan indgå som en del af bygningens
arkitektur.
Gentagelser af det samme skilt eller samme butiksnavn på samme facade slører bygningens
arkitektur og medvirker til et rodet indtryk.
Løse skilte som A-skilte (klapskilte), beachflag o.lign. virker ofte meget dominerende i bybilledet og der vil derfor ikke kunne forventes tilladelse til dette.

Eksempel på tildækning af dele af vinduer.

Hvis vinduer ønskes afskærmet mod indkig, skal dette som udgangspunkt ske ved udstilling, så der stadig er tale om spændende og ”levende” facader.
Der kan forventes tilladelse til 2 større fritstående skilte eller pyloner inden for delområde A
og ét inden for delområde B, under forudsætning af, at skiltene kan tilpasses omgivelserne.
Billboards (plakattavler), rulleskilte, gavlreklamer, o.lign. kan på grund af størrelsen være til
ulempe eller skæmmende i forhold til omgivelserne samt have indvirkning på trafiksikkerheden. Skilte skal placeres i tæt tilknytning til virksomheder/butikkers indgang. Skilte må
ikke placeres mod Brovejen eller Vesterbrogade.
Skilte kan udformes som digitale skilte (elektroniske- og LED skærme), der giver mulighed
for hurtig og nem udskiftning af informationer. Digitale skilte kan både være med til at understøtte et bymiljø ved at tilføre aktivitet og dynamik, men kan samtidig være uheldige i
forhold til oplevelsen af ældre bymiljøer, være distraherende for trafikken og medføre gener
for naboer på grund af skift i farver og lysintensitet. På grund af beliggenheden, kan der
kun tillades digital skiltning på bygningen, så de ikke tager opmærksomheden fra trafikken
og de må ikke placeres mod Brovejen eller Vesterbrogade.
Bevaringsværdig bebyggelse
Boligejendommen Vesterbrogade 10 er blevet gjort bevaringsværdig tilbage i Maribo Kommune i forbindelse med et tilskud til bygningsforbedring.
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Vesterbrogade 10 er opført i 1927 og er en toetages gadehus i bedre byggeskik-stil. Bygningen er symmetrisk og enkel i sin udformning.
Den har helvalmet, opskalket, rødt tegltag med
to symmetrisk placerede skorstene, en central
tagkvist og to tagvinduer placeret symmetrisk på
hver side af kvisten. Facaden er udført i røde
teglsten uden dekorative elementer. På underetagen har facaden nyere sten i en anden nuance end overetagen, hvilket tyder på at facadens
underetage er blevet reetableret. Symmetrisk
placerede korspostvinduer samt nyklassicistisk
hoveddør med fyldninger. Kampestensfundament. Bygningen er et godt eksempel på bedre
byggeskik i den senere del af byggestilens periode, hvor den er influeret af nyklassicismen.

Vesterbrogade 10.

En bevaringsværdig bygning skal bevares i dens oprindelige arkitektur, materiale- og farvevalg. Ved genopførelse af en bevaringsværdig bygning, efter f.eks. brand, eller anden natureller menneskeskabt skade på bygningerne, skal dette ske efter den oprindelige arkitektur,
materialevalg og farveholdning og på det oprindelige byggested.
En bevaringsværdig bygning må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres,
f.eks. ved udskiftning af vinduer, døre eller tagmaterialer mv. med mindre Lolland Kommune giver tilladelse til det.
Ubebyggede arealer, parkering og beplantning
Ubebyggede arealer
For at sikre et ordentligt indtryk af området stilles der vilkår om, at området skal gives et
ordenligt udseende, det gælder både for udbyggede arealer, parkeringspladser, oplag mv.
Det betyder bl.a., at oplag af varer, affald mv. skal placeres bag tæt hegnede gårdarealer.
På de ubebyggede arealer kan der efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse etableres
byøkologiske foranstaltninger som f.eks. regnvandsbassiner, solenergianlæg som solfangere
og solceller, jordvarmeanlæg o.lign. til brug for beboere inden for området.
Parkering og beplantning
Der skal etableres parkeringspladser på egen grund inden for lokalplanområdet svarende til:
• Fritliggende parcelhuse: 2 parkeringspladser pr. hus.
• Dagligvarebutikker: 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal. Udvalgsvare- og
pladskrævende butikker: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal.
• Kontorer og service- og liberale erhverv: 1 parkeringsplads pr. 65 m² bruttoetageareal.
• Andre erhverv mv.: Fastsættes fra sag til sag efter vurdering af antal ansatte samt
kunder.
I lokalplanen fastlægges bestemmelser om, at befæstede arealer kun må etableres, hvor
det er nødvendigt for færdsel, parkering og ophold/terrasser. Formålet med denne bestemmelse er, at den direkte afledning af overfladevand minimeres af hensyn til kloaksystemerne. Bestemmelsen imødekommer således klimaudviklingen med tiltagende ekstreme regnskyl samtidig med, at der opnås størst muligt areal med planter og natur.
I lokalplanen fastsættes bestemmelser omkring omfang af beplantning på parkeringsarealer
for at sikre, at disse gives en grøn karakter.
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Således skal der på parkeringspladser etableres mindst 1 træ pr. 10 parkeringspladser.
Træerne skal plantes på egen grund.
Beplantning skal ske med hjemmehørende arter, se mere på www.plantevalg.dk.
Før ny bebyggelse må tages i brug, skal parkeringspladserne og beplantningen for den pågældende bebyggelse være etableret i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanen udpeger de på kortbilag 1 og 2 viste kastanjetræer som bevaringsværdige, og
de må ikke fældes uden Lolland Kommunes tilladelse. Bevaringsværdige træer, der efter
Lolland Kommunes tilladelse fældes, skal erstattes af ny tilsvarende beplantning. Nye træer
kan enten være hestekastanje (Aesculus hippocastanum), småbladet lind (Tilia cordata) eller stilkeg (Quercus robur).
Ledningsanlæg
Der er medtaget bestemmelse om, at der skal tinglyses fornødne deklarationer vedrørende
sikring af forsyningskabler og ledninger mv.
Eksisterende tinglyste servitutter vedrørende ledninger er oplistet under afsnittet servitutter.
Påvirkning af det eksisterende bymiljø
Ifølge lov om planlægning § 16, stk. 5, skal der, i lokalplaner, der muliggør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.
Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af den eksisterende Maribo bymidte. Centerområdet indeholder flere eksisterende butikker, som eksempelvis 1 dagligvarebutik,
tankanlæg og vaskhal, en udvalgsvarebutik samt boliger og andet erhverv. Den eksisterende bebyggelse i området er meget blandet bebyggelse opført i både 1, 1½, 2 og 2½ etage.
Lokalplanen muliggør etablering af op til 4.750 m² bruttoetageareal til butiksformål inden
for lokalplanområdet (dog kun 3.250 m² for dagligvarebutikker) og en maksimal butiksstørrelse for den enkelte dagligvarebutik på 2.000 m², 1.500 m² for udvalgsvarebutikker og
2.000 m² for butikker med pladskrævende varegrupper. Der er fastlagt byggefelter i lokalplanen, der regulerer placering og omfang af ny bebyggelse, afstand til skel og det maksimale etageantal for at tilpasse den nye bebyggelse til omgivelserne.
Ny bebyggelse til butikker må opføres i maks. 1 etage og i en bygningshøjde på maks. 8,5
meter.
Internt i området er der allerede etableret de nødvendige parkeringspladser til butikkerne
og det vurderes, at vejbetjening og parkering ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det omgivende bymiljø.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Naturbeskyttelse
Beskyttede dyre- og plantearter
Jævnfør Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 926 af 27. juni 2016) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der
foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det na-
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turlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Området for lokalplanen ligger ca. 280 meter fra Maribo Søndersø, der er udpeget som Natura 2000 område.
Det er kommunens vurdering, at planen ikke i sig selv
eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil
påvirke Natura 2000 områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngleog rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Beskyttet vandløb
Lige uden for den østlige del af lokalplanområdet, som
vist på luftfoto og kortbilag 1, er der et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at
der ikke må foretages ændringer i tilstanden af vandløbet. Hvis der skal foretages ændringer forudsætter det,
at byrådet giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65. Det beskyttede vandløb løber
mellem Nørresø og Søndersø.

Beskyttet vandløb.

Museumslovgivning
Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelsen af nyt byggeri,
skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8,
således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden.
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Maribo og indgår i Kommuneplan 2017-2029 i
den afgrænsede bymidte i Maribo.
For bymidten er der i kommuneplanen fastsat retningslinjer for, hvilke type butikker der må
etableres, hvor store de enkelte butikker og det samlede butiksareal må være.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætninger, retningslinjer og
kommuneplanrammen for bymidten i Maribo.
Lavbundsarealer
Retningslinje 10.4.1
Ved planlægning og administration af areallovgivningen
for byggeri og anlæg, der berører lavbundsarealer skal
fremtidig vandstandsstigning, regnintensitet og
vandaﬂedning samt muligheden for en fremtidig naturgenopretning vurderes.
Retningslinje 10.4.2
Hvis det ikke er muligt at undgå at placere byggeri eller
anlæg på lavbundsarealer, skal der tages hensyn til lavbundsarealet gennem udformningen af byggeriet eller
anlægget, f.eks. ved terrænregulering eller ved at anlægge veje på broer.
Retningslinjerne stiller dels krav om at fremtidige klimaændringer skal indtænkes i planlægningen og vurderes i forhold til den fremtidige anvendelse, og dels at der ved byggeri og
9
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anlæg skal ind tænkes modforanstaltninger.
I nærværende lokalplan er det den nordøstlige del af arealet der er beliggende inden for
lavbundsarealerne, ca. 1/3 del af lokalplanområdet.
Detailhandelsanalyse
Lolland Kommune har bedt firmaet Niras om, at udarbejde en ny detailhandelsanalyse til
den kommende kommuneplan.
Konklusionen i analysen er, at detailhandelen i Lolland Kommune er under pres. Dette er
mest synligt i Maribo, efter udflytningen af dagligvarebutikker fra den centrale bymidte. Det
har været med til, at accelerere en nedadgående spiral for byens udvalgsvarehandel.
Analysen konkludere også, at såfremt der planlægges for yderlige udvidelser af dagligvarebutikker i Maribo, vil det betyde afvikling af den lokale dagligvarehandel uden for Maribo,
altså f.eks. i Rødby.
Nuværende kommuneplanramme:
Rammenummer: 360-C2
Rammenavn: Bymidte ved Åen i Maribo
Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde/bycenter.
Boliger, offentlige og rekreative formål,
liberale erhverv og serviceerhverv samt
små værksteder og håndværks- og engrosvirksomheder (Erhverv i kategori A miljøklasse 1-2).
Maks. størrelse på den enkelte butik:
Dagligvarebutikker maks. 3.500 m², udvalgsvarebutikker maks. 2.000 m² og
pladskrævende butikker maks. 2.000
m². Samlet ramme til dagligvare- og
udvalgsvarebutikker for hele bymidten:
maks. 25.000 m².
Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer i kommuneplanen.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 80 for
den enkelte ejendom.
Maks. etager: 5

Kommuneplanramme 360-C2
Notat: Ny bebyggelse skal opføres i en god
kvalitet og i en arkitektonisk god sammenhæng med områdets øvrige bebyggelser. En
stor del af området er omfattet af V2kortlægning jævnfør jordforureningsloven.

Maks. bebyggelseshøjde: 18 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 363-53, Lokalplan 363-67, Lokalplan 360-15 og Lokalplan 360-114
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Lokalplan 360-15
Det aktuelle lokalplanområde indgår i et område, der er omfattet af Lokalplan 360-15 vedtaget af Lolland Kommune den 25. juni 2009. Lokalplanen fastlægger området til bycenterområde.
Lokalplan 360-15 forudsættes aflyst for det aktuelle lokalplanområde, når lokalplanen er
endeligt vedtaget af Lolland Kommune.
Servitutter
Inden for lokalplanens område er følgende servitutter tinglyst, som fortsat vil være gældende:
Matrikel nr. 271a, Maribo Bygrunde:
21.03.1972-2399-31
Dok om fjernvarme/anlæg mv.
Matrikel nr. 271b, Maribo Bygrunde:
28.01.1930-904510-31
Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv.
Matrikel nr. 272a, Maribo Bygrunde:
17.12.1866-904518-31
Dok om vandløb mv.
18.05.1875-904519-31
Dok om vandløb mv., hegn, hegnsmur mv.
18.10.1915-904520-31
Dok om fælles brandmur/gavl mv.
Matrikel nr. 272c, Maribo Bygrunde:
18.10.1915-904522-31
Dok om fælles brandmur/gavl mv.
Matrikel nr. 273a, Maribo Bygrunde:
05.09.1975-9190-31
Dok om motordrivmidler mv.
24.06.1994-14238-31
Dok om oliebranchens miljøpulje mv.
20.06.2006-10089-31
Dok om afløbsledning.
Matrikel nr. 273c, Maribo Bygrunde:
17.12.1866-904512-31
Dok om vandløb mv.
18.05.1875-904513-31
Dok om vandløb mv., hegn, hegnsmur mv.
18.10.1915-904514-31
Dok om fælles brandmur/gavl mv.
Matrikel nr. 273e, Maribo Bygrunde:
18.10.1915-904521-31
Dok om fælles brandmur/gavl mv.
Matrikel nr. 274b, Maribo Bygrunde:
31.05.1963-1951-31
Dok om bebyggelse, benyttelse mv.
09.05.1979-5798-31
Dok om skel/byggeretsligt skel mv.
22.02.1982-2059-31
Dok om færdselsret mv.
09.12.1986-16818-31
Dok om affaldsdepoter mv.
Matrikel nr. 274d, Maribo Bygrunde:
05.03.1970-1109-31
Dok om fri adgang til boring.
05.04.1971-2335-31
Dok om fjernvarme/anlæg mv.
10.02.2014-1005138797
Hegn og anvendelsesforhold.
19.03.2018-1009661566
Dok om byggeretsligt skel.
Matrikel nr. 316, Maribo Bygrunde:
17.12.1866-904515-31
Dok om vandløb mv.
18.05.1875-904516-31
Dok om vandløb mv., hegn, hegnsmur mv.
18.10.1915-904517-31
Dok om fælles brandmur/gavl mv.
20.06.2006-10089-31
Dok om afløbsledning.
Matrikel nr. 17a, Maribo Markjorder:
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28.01.1930-904511-31
30.10.1967-5106-31
30.10.1967-5109-31
22.12.1977-906663-31
25.08.1978-10257-31
09.05.1979-5798-31
22.02.1982-2059-31
06.12.1988-11155-31
20.06.2006-10089-31
08.02.2012-1003318188
21.05.2012-1003563489

Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv.
Dok om fjernvarme/anlæg mv.
Dok om fjernvarme/anlæg mv.
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Dok om fjernvarme/anlæg mv.
Dok om skel/byggeretsligt skel mv.
Dok om færdselsret mv.
Dok om affaldsdepoter mv.
Dok om afløbsledning
Dik om Fælles Ind-og Udkørsler, parkeringspladser
og forsyninger m.m.
Lejemålet udgør en del af matr.nr. 17a, Maribo Markjorder.

Matrikel nr. 17aa, Maribo Markjorder:
30.10.1967-5106-31
Dok om fjernvarme/anlæg mv.
08.02.2012-1003318188
Dok om Fælles Ind-og Udkørsler, parkeringspladser
og forsyninger m.m.
24.01.2014-1005109543
Anvendelsesforhold.
19.03.2018-1009656002
Dok regnvandsledning
Matrikel nr. 17z, Maribo Markjorder:
30.10.1967-5106-31
Dok om fjernvarme/anlæg mv.
22.12.1977-906663-31
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
20.06.2006-10089-31
Dok om afløbsledning
08.02.2012-1003318188
Dok om Fælles Ind-og Udkørsler, parkeringspladser
og forsyninger m.m.
14.02.2012-1003335638
Dok om Byggeretsligt skel og flugtvej.
Matrikel nr. 17ø, Maribo Markjorder:
30.10.1967-5106-31
Dok om fjernvarme/anlæg mv.
22.12.1977-906663-31
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
20.06.2006-10089-31
Dok om afløbsledning
08.02.2012-1003318188
Dok om Fælles Ind-og Udkørsler, parkeringspladser
og forsyninger m.m.
24.01.2014-1005109543
Anvendelsesforhold.

Miljøforhold og klima
Støj
Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til væsentlige støjgener.
Hvis det konstateres, at de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ikke kan overholdes uden afværgeforanstaltninger, kan der med lokalplanen opsættes hegn i skel mod
naboer. Hegn kan etableres i op til 3,5 meters højde. Den del af hegnet som overstiger 2,5
meters højde skal etableres i glas eller lign. gennemsigtigt materiale.
Forurenet jord
Lokalplanområdet er områdeklassificeret i henhold til lov om forurenet jord. Områdeklassificeringen betyder, at jorden som udgangspunkt betragtes som lettere forurenet. Hvis man
flytter jord (mere end 1 m³) fra områdeklassificerede ejendomme, skal jordflytningen altid
anmeldes til kommunen.
En stor del af lokalplanområdet er desuden kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 (V2),
hvilket vil sige, at der skal søges om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 ved byggeog anlægsarbejde på arealet eller ved ændret arealanvendelse. En ansøgning om en § 8tilladelse vil som oftest medføre øgede udgifter til miljøundersøgelser og til forureningsbegrænsende tiltag. Se det kortlagte område på kortbilag 1.
Opdages anden forurening end forventet i forhold til kortlægningen i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet under alle omstændigheder standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, § 71.
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Der er i forbindelse med en undersøgelse i 2007 på grunden målt lossepladsgas dvs. indhold
af ilt, kuldioxid og methan (O2, CO2 og CH4). Dengang blev der konstateret indhold af
methan over 10 % 3 steder, hvor det maksimale indhold i en måling var på 70 %. Antændelsesgrænsen for methan er af Beredskabsstyrelsen fastsat til 5-15 vol %. De tre steder,
hvor der i 2007 blev konstateret indhold af methan ligger i den nordlige del af grunden. Det
må derfor påregnes, at man ved bygge-, anlægs- og gravearbejder på grunden, skal tage
de nødvendige foranstaltninger for at imødegå risici fra gasserne. Der vil desuden kunne
blive stillet krav i tilladelser om f.eks. bygningsmæssige sikringer, målinger m.m.
Spildevand
Lokalplanområdet ligger i kloakoplande 620_1 Maribo Vest og 620_5 Maribo jf. Lolland
Kommunes godkendte Spildevandsplan 2017-2027 af 22. juni 2017. I praksis er størstedelen af delområde A spildevandskloakeret og har privat udledning af regnvand til Hunse Å.
Kloakoplandene i spildevandsplanen vil blive opdaterede. I de områder der er separat- eller
spildevandskloakerede skal ny bebyggelse indrettes med separat spildevands- og regnvandssystem. I det fælleskloakerede område, anbefales at ny bebyggelse bliver forberedt
for separering af overfladevand og spildevand.
Offentlige forsyningsselskaber skal have adgang til alle ledninger i området.
Spildevand ledes til Hunseby Strand renseanlæg.
Tagvand bør ikke afledes sammen med overfladevand fra p-plads, før sidstnævnte har passeret en olieudskiller. Vælges det at aflede overfladevand fra p-plads til offentlig kloak eller
direkte til åen skal det passere et veldimensioneret olieudskilleranlæg. Af hensyn til den eksisterende kloaks kapacitet kan der blive stillet krav om hvor meget vand, der kan afledes
(måles i l/s – liter pr. sekund). Det anbefales dog i forbindelse med gennemførelse af projektet at undersøge muligheden for hel eller delvis Lokal Afledning af Regnvand, ”LAR” –
ved etablering af drænasfalt, græsarmeringssten mv. Hvis regnvand fra befæstede arealer
ønskes ledt til nedsivning i faskiner, åbne render eller bede, så skal man være opmærksom
på, at der ikke må foretages nedsivning i forurenet jord (En stor del af lokalplanområdet er
kortlagt som forurenet (V2).
Befæstes nye parkeringsarealer med asfalt eller anden tæt belægning, må det forventes, at
afløb af regnvand skal forsinkes forud for tilslutning til den nuværende regnvandsledning.
Dette kan f.eks. ske ved indretning af et forsinkelsesbassin/”regnvandsbassin”, evt. etableret som et underjordisk rørbassin.
I områder med forurenet jord, skal spildevands- og regnvandsledninger samt bassiner etableres som tætte systemer, således at forurening fra jorden ikke kan sive ind i spildevandseller regnvandssystemet.
I den del af delområde A, som har en privat direkte udledning af regnvand til Hunse Å er
der mulighed for en befæstelsesgrad på 100 %. På den resterende del af lokalplanområdet
er der mulighed for en befæstelsesgrad på maksimalt 65 %.
Varme
Lokalplanområdet er omfattet af den af Lolland Kommune godkendte varmeplan Lolland, fra
februar 2017.
Der er mulighed for tilslutning til Maribo Varmeværk.
Der kan efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse etableres supplerende energiforsyning i form af solenergianlæg som solfangere eller solceller, jordvarmeanlæg mv.
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Ifølge bestemmelserne i bygningsreglementet skal der være en andel af vedvarende energi,
i den samlede energiforsyning til bygningen, hvis dette er rentabelt. (Fjernvarme er i denne
sammenhæng også at betragte som vedvarende energi).
El
Elforsyning sker som kabelnet og leveres af SEAS NVE.
Vand
Vandforsyning til lokalplanområdet sker fra fælles vandforsyningsnet.
Affald
Affaldshåndteringen i lokalplanområdet skal ske efter affaldsbekendtgøresen og de i Lolland
Kommune gældende regulativer.
Miljøvurdering
Ifølge lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om lov om miljøvurdering af planer
og programmer og konkrete projekter (VVM) skal der foretages en miljøvurdering af planer,
hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Der er foretaget en screening af lokalplanen, og på den baggrund har Lolland Kommune besluttet følgende jf. § 10:
Der foretages ikke en miljøvurdering af lokalplanen, idet planen omhandler ændringer af en
eksisterende plan og planerne vurderes ikke at danne grundlag for anlæg, der medfører en
væsentlig påvirkning af miljøet jf. § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og
konkrete projekter (VVM).
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LOKALPLAN 360-114
For et område til bymidteområde - Ved Åen i Maribo
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere
ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:
§1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanen har til formål:
• at udlægge området til bymidte - centerområde, herunder til butikker, liberalt- og serviceerhverv og boliger,
• at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens udformning, materialevalg og beplantning, og
•

at sikre gode friarealer og parkeringsforhold samt at disse ved beplantning gives et grønt præg.

§2

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter
matrikelnumrene: 17a, 17z, 17ø, 17aa og del af 7000h, Maribo Markjorder og
271a, 271b, 272a, 272c, 273a, 273c, 273e, 274b, 274d, 316 og del af 7000t,
Maribo Bygrunde, samt alle parceller der efter lokalplanens endelige vedtagelse
udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet opdeles, som vist på kortbilag 2, i følgende delområder:
• Delområde A: Butiksformål samt liberalt- og serviceerhverv
• Delområde B: Erhvervsområde
• Delområde C: Boligområde

2.3

Det samlede lokalplanområde er beliggende i byzone.

§3

Områdets anvendelse

3.1

Delområde A: Butiksformål samt liberalt- og serviceerhverv
Inden for delområde A må kun opføres eller indrettes bebyggelse til centerformål
som butikker (dagligvare, udvalgsvare- og pladskrævende butikker), privat- og
offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. (Erhverv, der kun i
ringe grad påvirker omgivelserne, som f.eks. liberalt- og serviceerhverv, kontorer, mindre værksteder).

3.2

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige:
• 3.000 m² for dagligvarebutikker.
• 1.500 m² for udvalgsvarebutikker.
• 2.000 m² for butikker med særlig pladskrævende varer.

3.3

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanens delområde A
må maks. være 4.750 m², dog må det samlede bruttoetageareal til dagligvarebutikker ikke overstige 3.250 m².

3.4

Bruttoetagearealet til butiksformål beregnes i henhold til bygningsreglementets
bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, dog medregnes alle
kælderarealer, uanset højde i forhold til terræn. Ved beregning af bruttoetagearealet for dagligvarebutikker kan fradrages arealer til personalekantine, perso-

15

FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-114 Bymidteområde - Ved Åen i Maribo

naletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalerum, dog maks. 200 m² i
alt.
3.5

3.6

3.7

Delområde B: Erhvervsområde
Området udlægges til erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2 til liberalt og serviceerhverv, let industri- og håndværk, samt mindre engrosvirksomheder og
showrooms.
Matrikel nr. 17ø, Maribo Markjorder må alene anvendes til vej- og færdselsareal,
parkering, grønt areal, oplag eller lign. Der kan ikke opføres bebyggelse inden
for ejendommen.
Delområde C: Boligområde
Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til bolig.

3.8

Lolland Kommune kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:
At virksomheden udøves af den, som bebor ejendommen, uden ansatte,
at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke ændres,
at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende,
at virksomheden ikke medfører særlig trafikbelastning eller parkeringsbehov.

3.9

Inden for hele lokalplanområdet kan der placeres mindre transformerstationer til
kvarterets forsyning.

§4

Udstykning

4.1

Inden for lokalplanområdet kan der ske udstykning efter reglerne i bygningsreglementet.

§5

Vej- og adgangsforhold

5.1

I delområde A og B skal vejadgangene ske via de eksisterende overkørsler til
Ved Åen og Gasværksvej.

5.2

I delområde C skal vejadgangen til de enkelte matrikler ske via eksisterende
overkørsler, til den vej, ejendommen er beliggende til.

5.3

Ved offentligt tilgængeligt byggeri og erhvervsbyggeri til service og administration skal der sikres gode adgangsforhold for handicappede i henhold til byggeloven.

§6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Delområde A:
Inden for delområde A må der maksimalt opføres 6.500 m² bebyggelse, hvilket
svarer til en bebyggelsesprocent for delområdet som helhed på ca. 45.

6.2

Ny bebyggelse inden for delområde A skal placeres inden for de udlagte byggefelter 1, 2 og 3. Dog kan mindre bygninger såsom eks. vognskure, teknikhuse og
lign. placeres uden for byggefelterne, dog ikke nærmere skel end 2,5 meter mod
Brovejen og Ved Åen.

6.3

Særligt for byggefelt 1 gælder, at hvis etablering af ny bebyggelse ud mod Vesterbrogade medfører, at den eksisterende varegård nedlægges, så skal ny bebyggelse opføres med facade i facadelinje med nabobebyggelsen mod øst.
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6.4

6.5

Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage. Bygningshøjden må ikke
overstige 8,5 meter. Skorstene, antenner, ventilationsafkast o.lign. kan dog have en større højde.
Delområde B:
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 35.

6.6

Ny bebyggelse inden for delområde B skal placeres inden for det udlagte byggefelt 4 og 5. Dog kan der inden for matrikel nr. 273a og 274d, Maribo Bygrunde
opføres mindre bygninger til eks. mindre oplag og lign. som placeres uden for
byggefelter, dog ikke nærmere skel end 2,5 meter mod Brovejen.

6.7

Der kan ikke opføres bebyggelse inden for matrikel nr. 17ø, Maribo Markjorder
dog skal der etableres hegn eller lign. afskærmning i forbindelse med oplag eller
lign.

6.8

Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1,5 etage. Bygningshøjden må ikke
overstige 8,5 meter.

6.9
6.10

6.11

§7
7.1

7.2

Delområde C:
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2,5 etage. Bygningshøjden må ikke
overstige 8,5 meter.
Generelt
Transformerstationer, der kan forlanges placeret inden for hele lokalplanområdet
i umiddelbar tilknytning til offentlig vej, skal indpasses i forhold til den øvrige
bebyggelse.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Bebyggelse
Al bebyggelse i lokalplanens område skal gives en ydre fremtræden i høj arkitektonisk kvalitet, så der skabes en smuk sammenhæng i området. Det betyder
bl.a. at; bebyggelsen skal overholde bestemmelserne i § 7.
Til udvendige facader og gavle skal anvendes tegl, der fremstår som blank mur,
pudset mur eller vandskuret. Til dele af facader og gavle kan der endvidere anvendes træ og større, sammenhængende glaspartier.
Mindre dele af facaderne samt mindre bygninger, som f.eks. udhuse og kundevognsskure, kan tillades udført i et andet materiale.

7.3

I delområde A skal bebyggelsens facader brydes af bygningsdetaljer og elementer i murværket, heriblandt blændinger og relief murværk.

7.4

Tage skal etableres med en taghældning på 0-45 grader og beklædes med røde
brændte vingetegl, skifer eller tagpap. Etableres tage som saddeltage, skal der
anvendes røde brændte vingetegl. Dette er begrundet i, at de fleste synlige tagflader i området fremstår med røde brændte vingetegl.

7.5

Alle udvendige bygningssider samt sokler skal fremtræde i farver dannet af
hvidt, sort eller jordfarver eller en blanding af disse nævnte farver. Til døre, vinduesrammer, skodder og mindre bygningsdele er andre farver også tilladt.
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7.6

Bebyggelserne inden for delområde A skal såfremt de opføres af forskellige bygherrer, tilsammen danne en arkitektonisk helhed.

7.7

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, bortset fra vinduer, med et glanstal på over 0 efter Dansk Standard (DS/EN ISO 2813).

7.8

Solceller og solfangere
Der må opsættes solfangere, solceller o.lign. energibesparende elementer på såvel tagflader og facader, når dette sker på en måde, der er indpasset med arkitekturen som helhed.

7.9

Solfangere og solceller skal integreres i facaden eller tagfladen eller monteres på
facaden eller tagfladen i samme vinkel som den flade de placeres på (de må ikke
hæves op fra fladen i en anden vinkel).

7.10

Ved opsætning af solfangere og solceller på tage skal de placeres under hensyn
til kviste, tagvinduer, skorstene mv. og på tage med tagsten af tegl og beton,
skal der friholdes mindst 2 rækker tagsten øverst, nederst og i siderne.

7.11

Det skal sikres, at solfanger- og solcelleanlægget er anti-refleksbehandlet så det
ikke medfører blændingsgener for naboer og forbipasserende. Opsættes anlægget i synlige rammer, skal disse være matte og sorte.

7.12

På mindre bygninger som garager, carporte, skure mv. med flade tage kan der
opsættes solfangere og solceller på stativ, således at de får en anden vinkel end
tagfladen.

7.13

Tekniske installationer
Tekniske installationer som udsugning fra ventilationsanlæg, køleanlæg, varmepumper o.lign. skal inddækkes så de integreres i bebyggelsen eller placeres således, at de ikke er synlige fra gaderne.

7.14

Der må ikke opsættes udendørs antenner eller tilsvarende synlig fra Vesterbrogade, Brovejen, Ved Åen eller Gasværksvej. Paraboler med en diameter på
maks. 1 meter kan dog placeres under tagrendehøjde på et sted, hvor de ikke er
synlige fra veje, stier og nabogrunde.

§8

Skiltning

8.1

Generelt
Enhver skiltning, reklamering og opsætning af markiser, vinduesgitre, flag og
andet facadeudstyr må kun finde sted med Lolland Kommunes tilladelse i hvert
enkelt tilfælde, undtagen § 8.10.

8.2

Der må kun skiltes med virksomhedens/butikkens navn, logo o.lign. Reklamering/skiltning for enkeltprodukter og mærker kan kun tillades i mindre omfang.
Skiltning med enkelt produkter kan kun finde sted på skilte jf. § 8.18, 8.28 og
8.33.

8.3

Skilte skal tilpasses omgivelsernes karakter og bygningernes arkitektur og skala.

8.4

Der må ikke være skiltning over bygningers tagfod. Skilte på gavle er dog tilladt.

8.5

Skilte skal følge opdelingen af vinduer, døre og porte og må ikke dække bygningsdetaljer, gesimser o.lign.
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8.6

Skilte over vinduer skal tilpasses vinduesbredden. Skilte, der spænder over flere
fag, skal tilpasses facadens lodrette delinger.

8.7

Lodrette skilte skal respektere facadens vandrette linjer. De må ikke stikke op
over vinduesoverkanter.

8.8

Udformning og placering af skilte for forskellige butikker/virksomheder på samme facade skal samordnes, således at der opnås en god helhed i bygningsfacaden.

8.9

Skilte må ikke være reflekterende eller bevægelige. Kun skrift og logo må være
gennemlyst, skiltet kan belyses med spots eller skiltet kan belyses bagfra. Lyskilden må ikke være blinkende eller virke blændende for omgivelserne eller trafikanter.

8.10

Skiltning på vinduer, ét facadeskilt på maks. 1 m² og ét fritstående skilt med en
flade på maks. 0,7 m² og en højde op til 1 meter kan opsættes uden tilladelse,
hvis de etableres i overensstemmelse med lokalplanen.

8.11

Markiser skal tilpasses bygningens farve, fagdeling, vindues- og dørformater.
Store og gennemgående markiser i hele facadens længde tillades normalt ikke.

8.12

Al skiltning og reklamering skal fjernes senest 4 uger efter butikkens/virksomhedens ophør.

8.13

Facadeskiltning
Skiltning skal ske med enkeltstående bogstaver på facade, vinduer eller døre.
Bogstavhøjden skal som udgangspunkt højst være 30 cm. Der kan kun forventes
tilladelse til højere bogstaver, hvis det passer til bygningens arkitektur og området.

8.14

Facadeskiltning må højst udgøre 50 % af den enkelte butiks/virksomheds facadelængde.

8.15

Skiltning skal ske i stueetagen og skal primært markere indgangen til butikken/
virksomheden.

8.16

Der må kun etableres ét udhængsskilt på højst 0,5 m² pr. butik/indgang, dog to
ved hjørnebutikker. Udhængsskilte må være bevægelige. Der skal være en frihøjde på mindst 2,5 meter fra terræn.

8.17

For at sikre, at der opnås en god helhedsvirkning og ”levende” facader, må vinduer i delområde A mod Ved Åen og Vesterbrogade kun blændes eller tildækkes
med op til 25% af vinduesfladerne f.eks. med reklamer for egne produkter, fotostater o.lign.

8.18

Fritstående skilte, flag mv.
Der må opsættes 2 fritstående skilte/pyloner inden for delområde A og ét inden
for delområde B, der højst må være 5 meter højt målt fra terræn, og skiltefladen
må ikke overstige 5 m².

8.19

Hvis flere virksomheder/butikker er placeret på én ejendom skal skiltningen ske
ved fælles skilt/pylon.

8.20

Fritstående skilte/pyloner skal placeres på egen grund og må ikke placeres i
oversigtsarealer, da det forringer trafiksikkerheden.
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8.21

Fritstående klapskilte/A-skilte tillades kun i butikkernes åbningstid.

8.22

Der kan opstilles én flaggruppe med højst 3 flagstænger inden for delområde A.
Flagstængerne tillades ikke højere end 8 meter over terræn.

8.23

8.24

8.25

Henvisnings- og oplysningsskilte
Der kan opstilles et mindre antal funktionsbestemte henvisningsskilte som f.eks.
til kundeparkering, vareind- og udlevering og ind-/udkørsel. Skiltefladen må
højst være 0,7 m² og have en højde på højst 1 meter over terræn.
Der kan opsættes et mindre antal oplysningsskilte, der markerer en funktion,
f.eks. flaskeindlevering. Oplysningsskilte skal placeres på facade eller væg/mur.
Disse skilte må ikke have en skilteflade større end 0,5 m².
Billboards og bannere
Der kan til den enkelte butik/virksomhed tillades opstillet ét fritstående skilt i
maks. 2 meters højde og i en maks. størrelse på 2 m², hvor der må reklameres
med varer i butikken/virksomheden, evt. i form af rullende reklamer eller digital
skiltning. Skiltet skal placeres i tæt tilknytning til virksomheder/butikkers indgang. Skilte må ikke placeres mod Brovejen eller Vesterbrogade.

8.26

Vælges de digital skiltning skal billedet være at sammenligne med fast skiltning,
dvs. uden bevægelse i de enkelte reklamespots, og skærmen må ikke flimre. Der
vil i tilladelsen blive stillet vilkår til lysstyrke, billedskift mv.

8.27

Digitale skilte skal være slukket uden for virksomheders/butikkers åbningstid og
må ikke virke generende for trafikanter og omkringboende.

8.28

Bannere kan kun tillades opsat som reklame for f.eks. særlige åbningstider ved
tidsbegrænsede aktiviteter som udsalg, julehandel o.lign.

8.29

Banneret må som udgangspunkt kun opsættes på facader, da bannere på tværs
af veje og parkeringsarealer er med til at fjerne fokus fra trafikken.

8.30

Banneret må højst være 6 m², og der må højst opsættes ét banner pr. facade.
Banneret skal tilpasses facaden og må ikke dække for døre, vinduer o.lign.

8.31

Banneret må opsættes 2 uger før åbningsdagen for aktiviteten og skal tages
ned, når aktiviteten ophører.

8.32
8.33

8.34

Erhverv fra egen bolig
Ved erhvervsdrift fra egen bolig må der, ud over almindeligt navne- og nummerskilt, opsættes et skilt på facaden på højst 0,5 m².
Der kan opsættes ét fritstående skilt. Skiltet må højst være 1 meter over terræn
og må højst have en skilteflade på 0,5 m².
Skiltning ved tankanlæg
Der kan gives tilladelse til ét fritstående skilt eller pylon, hvorpå priser til tankstationen også skal fremgå.

8.35

Skiltets/pylonens højde må højst være 5 meter over terræn, og skiltefladen må
højst være 5 m².

8.36

Skilte på halvtaget over aftapningsstederne må have en højde på op til 0,8 meter, og firmanavn og logo må kun stå én gang på hver flade/side.
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8.37

Der kan opstilles et mindre antal funktionsbestemte henvisningsskilte som f.eks.
til kundeparkering, vareind- og udlevering og ind-/udkørsel. Skiltefladen må
højst være 0,7 m² og have en højde på højst 1 meter over terræn.

§9

Bevaringsværdig bebyggelse

9.1

Den på kortbilag 1 markerede bygning, Vesterbrogade 10, udpeges som bevaringsværdig.

9.2

Den udpegede bevaringsværdige bygning må ikke nedrives, ombygges eller på
anden måde ændres, ved f.eks. udskiftning af vinduer, døre eller tagmaterialer
mv. med mindre Lolland Kommune giver tilladelse til det.

9.3

Den udpegede bevaringsværdige bygning, skal bevares i dens oprindelige arkitektur, materiale- og farvevalg.

9.4

Efter f.eks. brand, eller anden natur- eller menneskeskabt skade på en bevaringsværdig bygning, skal bygningen genopføres. Genopførelsen skal ske efter
dens oprindelige arkitektur, materiale- og farveholdning, og på det oprindelige
byggested.

9.5

Der må ikke opsættes antenner, paraboler, solenergianlæg som solceller, solfangere eller andre tekniske installationer som f.eks. varmepumper på den bevaringsværdige bygning.

§ 10

Ubebyggede arealer, parkering og beplantning

10.1

Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende ligesom en passende orden
skal overholdes.

10.2

Oplagring af varer, affald mv. udenfor bygninger eller udenfor dertil indrettede
tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. Dog må der i butikkens åbningstid
og i umiddelbar tilknytning til butikkens indgang, opstilles en mindre udstilling af
varer.

10.3

På de ubebyggede arealer kan der efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse etableres byøkologiske foranstaltninger som f.eks. regnvandsbassiner, solfangere, solceller, jordvarmeanlæg o.lign.

10.4

Der skal indrettes friarealer svarende til mindst 100 % af boligetagearealet og
mindst 5 % af etagearealet for alle andre formål. Heraf kan 10 % tillades overbygget med glas el.lign. og udført som havestuer, overdækket atrium mv. Med
friareal forstås de ubebyggede areal med undtagelse af parkerings- og tilkørselsarealer.

10.5

I den del af delområde A, som har en privat direkte udledning af regnvand til
Hunse Å er der mulighed for en befæstelsesgrad på 100 %. På den resterende
del af lokalplanområdet er der mulighed for en befæstelsesgrad på maksimalt 65
%.

10.6

Parkering og beplantning
Der skal etableres parkeringspladser på egen grund inden for lokalplanområdet
svarende til:
• Fritliggende parcelhuse: 2 parkeringspladser pr. hus.
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•
•
•

Dagligvarebutikker: 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal. Udvalgsvare- og pladskrævende butikker: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal.
Kontorer og service- og liberale erhverv: 1 parkeringsplads pr. 65 m²
bruttoetageareal.
Andre erhverv mv.: Fastsættes fra sag til sag efter vurdering af antal ansatte samt kunder.

10.7

Parkeringsanlægget skal gives et grønt udseende med træer, buske, hække eller
græs. Der skal således plantes træer i et omfang svarende til mindst 1 træ pr.
10 parkeringspladser på egen grund.

10.8

De på kortbilag 1 og 2 viste bevaringsværdige kastanjetræer må ikke fældes
uden Lolland Kommunes tilladelse. Bevaringsværdige træer, der efter Lolland
Kommunes tilladelse fældes, skal erstattes af ny tilsvarende beplantning. Nye
træer kan enten være hestekastanje (Aesculus hippocastanum), småbladet lind
(Tilia cordata) eller stilkeg (Quercus robur).

10.9

Faste belægninger, som f.eks. fliser eller asfalt, der ikke giver mulighed for nedsivning af regnvand, må kun etableres, hvor det er nødvendigt af hensyn til parkering, færdsel, transport, oplag o.lign.

10.10

Belysning af parkeringsarealer, veje, sti- og friarealer må kun udføres som parkbelysning på lave standere, i en højde på maks. 4 meter og/eller armaturer placeret på bygningen, maks. 4 meter over terræn. Ved opsætning af belysning
skal det sikres, at der ikke opstår blændingsgener for trafikanter.

10.11

Parkering af last-, flytte-, fragtbiler o.lign. samt henstilling af campingvogne,
skurvogne, både o.lign. er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. Undtaget herfra er, hvis disse har karakter af udstilling.

§ 11

Ledningsanlæg

11.1

Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af forsyningskabler og -ledninger.

11.2

Ledninger skal fremføres som jordkabler.

§ 12

Miljøforhold

12.1

Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til væsentlige
støjgener.

12.2

Hvis det konstateres, at de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ikke
kan overholdes uden afværgeforanstaltninger, må der opsættes hegn i skel mod
naboer med en placering i princippet som vist på kortbilag 2.
Hegn må etableres i op til 3,5 meters højde. Den del af hegnet som overstiger
2,5 meters højde skal etableres i glas eller lign. gennemsigtigt materiale.

12.3

Opdages anden forurening end forventet i forhold til kortlægningen i forbindelse
med byggeri og anlæg, skal arbejdet standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, § 71.
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§ 13

Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

13.1

Før ny bebyggelse tages i brug, skal de for den pågældende bebyggelse nødvendige parkeringsarealer og friarealer være etableret i overensstemmelse med §§
10.4, 10.5 og 10.6.

13.2

Ny bebyggelse skal tilsluttes til fjernvarmeforsyning, Maribo fjernvarmeværk.
Lolland Kommune kan dog tillade supplerende energiforsyning som f.eks. solfangere.
Opføres ny bebyggelse som lavenergibebyggelse efter det til enhver tid gældende bygningsreglementets bestemmelser, skal Lolland Kommune dispensere fra
lokalplanens bestemmelse om tilslutningspligt til fjernvarme.

§ 14

Ophævelse af servitutter og hidtil gældende lokalplan

14.1

I henhold til lov om planlægning § 18 ophæves de privatretlige byggeservitutter
og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen.

14.2

Lokalplan 360-15, vedtaget af Lolland Kommune den 25. juni 2009 ophæves i
sin helhed.

§ 15

Tilladelser efter anden lovgivning

15.1

Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt
byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8.

15.2

En stor del af lokalplanområdet er kortlagt som forurenet (V2), se kortbilag 1.
Inden der foretages bygge- og anlægsarbejder på det kortlagte areal og/eller der
sker ændring i arealanvendelsen, skal Miljøafdelingen i Lolland Kommune kontaktes, således at det kan vurderes om bygge- og anlægsarbejdet og/eller den
ændrede arealanvendelse, udløser krav om en § 8 tilladelse, i henhold til lov om
forurenet jord, bygge- og anlægsarbejde er f.eks. anlæg af regnvandsbassin,
etablering af nye kloakker og spildevandsledninger, dræn, belægninger, opsætning af skilte, beplantning.

15.3

Afledning af overfladevand til det nærliggende vandløb forudsætter at Lolland
Kommune giver en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk.
1.

15.4

Ændringer af overkørsler/vejadgange, forudsætter, at Vejmyndigheden i Lolland
Kommune meddeler tilladelse i henhold til vejloven § 49.

§ 16

Lokalplanens retsvirkninger

16.1

Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen,
kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning § 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte
som hidtil.
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af denne.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv.,
der er indeholdt i planen.
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Lolland Kommune kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af
lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen.
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Retsvirkninger i forhold til kommunal overtagelsespligt ved forbud mod nedrivning mv. (bevaringsudpegning) jf. lov om planlægning § 49:
Hvis ejer af en lokalplanudpeget bevaringsværdig bygning får afslag på nedrivning, kan den forlanges overtaget af kommunen. Bevaringsudpegningen i sig
selv, mangel på vedligehold, dårlig stand eller økonomien i forhold til istandsættelse er ikke tilstrækkeligt til at kræve overtagelse.
Overtagelsespligten træder først i kraft, når bevaringsudpegningen medfører et
væsentligt tab for ejeren. Og kun, hvis ejer kan bevise, at udpegningen er grunden til, at ejendommen ikke kan anvendes uden en væsentligt tab, sammenlignet med en tilsvarende ejendom, med tilsvarende beliggenhed, men uden bevaringsudpegning.
Sandsynligheden for overtagelsespligt for en bolig er som udgangspunkt være
meget lille, da en bolig altid vil kunne benyttes til bolig. Det samme gælder byhuse med butik/erhverv i stueetagen.
Bevaring gælder kun bygningens ydre. Da indvendige elementer og rumopdelinger ikke er omfattet, kan bygningen derfor tilpasses mange forskellige anvendelser, uden at bevaringen medfører en væsentlig forringelse i udbytte, sammenlignet med en tilsvarende bygning, uden udpegning.
Den endelige afgørelse om overtagelsespligt ligger hos den uvildige instans taksationskommissionen.
§ 17

Vedtagelsespåtegning

17.1

Forslag til Lokalplan 360-114 er vedtaget af Lolland Kommune den 8. maj 2019 i
henhold til lov om planlægning § 24.

Gert Mortensen
Fmd. Teknisk Udvalg

/

Bjarne Hansen
Direktør

Forslag til Lokalplan 360-114 er fremlagt i offentlig høring fra den 9. maj til den
6. juni 2019.
17.2

Lokalplan 360-114 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den XX.XXX 20XX i
henhold til lov om planlægning § 27.

Gert Mortensen
Fmd. Teknisk Udvalg

/
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Bjarne Hansen
Direktør
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Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved offentlig bekendtgørelse af den
endelig vedtagne plan den xxxx. Xxxxx 20xx.
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