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Kommuneplantillæg 24 – Bymidteområder i Nakskov

Offentlig bekendtgørelsesdata 14. oktober 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 360-130 og Kommuneplantillæg 24 for
Bymidteområde i Nakskov
Lolland Kommune har den 26. august 2021 endeligt vedtaget ”Lokalplan 360-130 og
Kommuneplantillæg 24 – for Bymidteområde i Nakskov”.
Lokalplanens indhold
Lolland Kommune ønsker med Lokalplan 360-130 at sikre bevarings- og
udviklingsmuligheder i Nakskov Bymidte.
Nakskov Bymidte har indtil nu haft et meget forskelligartet administrativt plangrundlag,
og samtidigt er der en stigende interesse for at udvikle ejendomme i bymidten. Nakskov
Bymidte kan derfor styrkes, hvis de kvaliteter, som Nakskov har, bringes i spil. Det
handler særligt om det kulturhistoriske miljø bl.a. de overordnede strukturer i Nakskov,
gennemgange og passager, samt bærende bevaringsværdig bebyggelse, og om at skabe
mulighed for en frem-tidig fornyelse af præcist afgrænsede områder i Nakskov Bymidte.
Hele lokalplanområdet er omfattet af bestemmelser, der f.eks. fastlægger regler for bebyggelsens omfang eller placering, skiltning, osv. De bygningsregulerende bestemmelser for bebyggelsen i Nakskov Bymidte er beskrevet, så når der skal renoveres eller ombygges, skal
det ske med udgangspunkt i den byggestil, som bygningerne repræsenterer.
En stor del, næsten alle bygninger i Nakskov, er blevet udpeget som bevaringsværdige, men
der er forskel på, hvad det har af betydning for den enkelte bygning. For enkelte
bygninger betyder det, at de skal fastholde det udseende de har i dag, mens det for langt de
fleste alene handler om, at bygningen i størrelse, proportioner og placering ikke må mistes.
En række områder i Nakskov Bymidte udpeges som ’udviklingsarealer’. Udviklingsarealer er
områder, hvor der med tiden er mulighed for at udvikle og forny Nakskov Bymidte. For at
udnytte de muligheder der er særlige i udviklingsarealerne, skal der udarbejdes en supplerende lokalplan, for hvert enkelt udviklingsareal, med tilhørende offentlig høring.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget indeholder en justering af bestemmelser om højder og afgrænsning
af bymidten. Der er tale om mindre ændringer, og højderne er fastsat med udgangspunkt i
analyser af påvirkningen af f.eks. Skt. Nikolaj Kirke og Nakskovs profil i øvrigt.
Behandling af indsigelser mm.
Lokalplan 360-130 har været i offentlig høring i perioden 24. februar 2021 til den 20. maj
2021. Det tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring i sammen tidsperiode.
I løbet af offentlighedsfasen indkom der 16 høringssvar fra en række interessenter. Hvordan
indsigelserne og bemærkninger er medtaget i lokalplanens endelige udformning, kan ses i
hvidbogen.
Retsvirkninger af lokalplanen
Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort, må der ikke - retligt eller faktisk - etableres forhold
inden for lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. Planlovens §
18. Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun udnyttes i overensstemmelse med planens
bestemmelser, medmindre der gives en dispensation. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder
de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Planloven.
En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Lokalplanen medfører ikke
handlepligt, og byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet ifølge planlovens § 58, nr. 3.
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 ET KOMMUNEPLANTILLÆG?
Indhold
Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt
f.eks. i forhold til realiseringen af en lokalplan.
Kommunen har ansvaret for at planlægge for byer og det åbne land. Den sker gennem den
langsigtede kommuneplan, hvor byrådet fastlægger de overordnede mål og retningslinjer
for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen bliver revideret løbende, dels ved en ordinær revision hvert fjerde år, dels ved enkelte tillæg til kommuneplanen.
Når et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget, indskrives de nye bestemmelser i den digitale kommuneplan, så denne til hver tid er gældende.
Offentlig høring
Et forslag til kommuneplantillæg skal lægges frem i offentlig høring, hvor borgere og myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til planforslaget.
Lolland Kommune behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Kommunen vedtager forslagene endeligt og offentlig bekendtgør herefter planen.
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REDEGØRELSE
Baggrund
Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet sideløbende med den bevarende Lokalplan
360-130 ”Bymidteområde i Nakskov”, og har til formål at udarbejde to nye rammer til virkeliggørelsen af lokalplanen.
Baggrunden for at udarbejde to nye rammer for bymidten i Nakskov er for at ensrette de
muligheder der er for bebyggelsen i det område der laves lokalplan for. Det er vurderet, at
det berørte område har en mere homogen fremtræden, end de eksisterende fem rammer
giver udtryk for. Der udeover vil de nye rammer modernisere enkelte af de eksisterende bestemmelser. Den ene af de to rammer berører syv enkelt arealer, som i Lokalplan 360-130
betegnes som udviklingsarealer. Denne ramme vil øge bygningshøjden og bebyggelsesprocenten i forhold til det ellers tilladte, men dog med krav om en ny lokalplan før dens muligheder kan anvendes.
De syv udviklingsarealer er udpeget på baggrund af en DIVE-analyse af lokalplanområdet.
Analysen har vist, at disse syv arealer kan tåle
en øget bebyggelse, uden at det vil medføre
ændringer i kulturmiljøets overordnede karakter.

En DIVE-analyse er en kulturhistorisk analyse af et
område, med fokus både på at, udpege de vigtige
dele af et kulturmiljø, og udpege steder, hvor der
med fordel kan ske udvikling og fornyelse, som kan
være med til f.eks. at styrke kulturmiljøet.

Indehold i Kommuneplantillæg 24
Kommuneplantillæg 24 omhandler udarbejdelsen af to nye rammer i Nakskov bymidte til realisering af Lokalplan 360-130.

Lokalplan 360-130 i forhold til eksisterende rammer i Nakskov.

De to nye rammer fremkommer ved ændring af afgræsningen på fem eksisterende kommuneplanrammer og er dermed ikke nyudlæg. Bestemmelserne i de tilbageværende dele af de
eksisterende rammer ændres ikke.
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De fem eksisterende rammer:
360-C10 – ”Bymidteområde i Nakskov syd-nord”
367-C1A – ”Bymidteområde i Nakskov vest”
367-C2B – ”Bymidteområde i Nakskov omkring Krøyers Gård”
367-C3 – ”Bymidteområde i Nakskov nord”
360-BE18 – ”Blandet byområde ved Havnegade i Nakskov”
De to nye rammer:
360-C19 – ”Bymidteområde i Nakskov syd”.
Der er arealmæssigt tale om den sydlige del af Nakskov bymidte, med bebyggelsen nord
for Søndergade og ned til Havnegade, og fra Nygade/Nybrogade til Nørrvold.
360-C20 – ”Bymidteområde i Nakskov syd 2”.
Der er arealmæssigt tale om syv mindre arealer beliggende inden for ovennævnte areal.
De syv arealer har følgende matrikelnumre:
•
•
•
•
•
•
•

Udviklingsareal 1, ”ved Havnegade”: 17c, 19b, 19f, 21c, 25a, 26a, del af 19a, 20a, 21a
Nakskov Bygrunde
Udviklingsareal 2, ”ved Nybrogade (Harmonien)”: 16a Nakskov Bygrunde
Udviklingsareal 3, ”ved Mejerikarreen”: 125a, 127c, 128b, 128c, 129d, 139, 140, 141,
143, 145, 164, del af 128a, 170a og 133c, samt del af 7000ax alle Nakskov Bygrunde
Udviklingsareal 4, ”ved Tømmergade”: del af 14e og 534d Nakskov Bygrunde
Udviklingsareal 5, ”ved Krøyers Gård”: del af 14h Nakskov Bygrunde
Udviklingsareal 6, ”ved Erlingsvej-Nørrevold-Vejlegade”: 130, 133a, 132a, 168a, 168e, del
af 165b og 168g alle Nakskov Bygrunde
Udviklingsareal 7, ”ved Kattesundet”: del af 355a, 355b, 376 samt del af 7000aa alle Nakskov bygrunde

Udviklingsarealernes placering i lokalplanområdet – arealerne svare til den nye kommuneplanramme 360-C20.

Bestemmelserne for de to nye rammer er en sammenskrivning af bestemmelserne fra de
eksisterende fem rammer, med undtagelse af:
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• Kravet omkring trævinduer og –døre, der er fastsat i kommuneplanrammerne 360-C10 og
367-C1A, 367-C3.
Der findes i dag alternativer til vinduer og døre i andre materialer end træ, som lever op
til moderne standarder, og som stadig understøtter historiske bygninger på en god måde.
Da der udarbejdes en bevarende lokalplan sideløbende med nærværende kommuneplantillæg, vil der blive taget stilling til udformning og materialevalg for døre og vinduer i denne.
• Der er lange bevaringskrav i noten i de eksisterende rammer 360-C10, 367-C1A og 367C3.
Disse indarbejdes ikke i de to nye rammer, da der udarbejdes en bevarende lokalplan
sideløbende med nærværende kommuneplantillæg.
• Bebyggelsesprocenten, som er forskellig for de 5 eksisterende rammeområder:
• 360-C10 – 110 for området som helhed
• 367-C1A – 90 for området som helhed
• 367-C2B – 110 for området som helhed
• 367-C3 – 60 for området som helhed
• 360-BE18 – 10 for området som helhed
I den nye ramme 360-C19 – ”Bymidteområde i Nakskov syd” gives en bebyggelsesprocent
på 110 for området som helhed.
Det er vurderet, at rammeområdet har en forholdsvis homogen fremtræden i forhold til
bebyggelsesprocenten. Der fastsættes derfor en fælles bebyggelsesprocent på 110 for området. Bebyggelsen i området generel er tæt, og der er i dag generelt et højere krav til
boligstørrelsen.
Da der udarbejdes en bevarende lokalplan sideløbende med nærværende kommuneplantillæg, vil der her blive taget stilling til det mere konkrete omfang og placering af bebyggelsen, for at sikre, at den tilpasses det historiske miljø.
I den nye ramme 360-C20 – ”Bymidteområde i Nakskov syd 2” gives mulighed for en
bebyggelsesprocent på 150 for områderne som helhed.
Der er her tale om syv mindre områder inden for bymidten og på grænsen af bymidten,
de såkaldte udviklingsarealer. Her er det vurderet, at der er plads til at arbejde med en
øget bebyggelsesprocent. En bebyggelsesprocent på 150 er ikke vurderet til at være en
væsentlig forøgelse i forhold til området.
Der stilles dog i den videre planlægning krav om tilpasning til områdets karakter, samt en
ny lokalplan, forud for, at en bebyggelsesprocent på over 110 kan udnyttes.
• Bygningshøjden og etageantal
De eksisterende fem rammer fastsætter en maksimal bebyggelseshøjde på 16 meter.
For Kommuneplanramme 360-C20 – ”Bymidteområde i Nakskov syd 2” ændres den maksimale bygningshøjde til maks. 17,5 meter.
De eksisterende fem rammer fastsætter et maksimalt etageantal på 2,5.
For Kommuneplanramme 360-C20 – ”Bymidteområde i Nakskov syd 2” ændres den maksimale etageantal til 4,5.
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Den ændrede totalhøjde og etageantal vurderes ikke til at sprænge rammen for, hvad det
historiske byområde kan bære, da der her er tale om syv mindre arealer inden for området,
og ikke for området som helhed. (De syv udviklingsarealer.)
De 17,5 meters bygningshøjde og 4,5 etager gælder dog ikke alle syv udviklingsarealer.
Selvom DIVE-analysen har vist, at der her er plads til øget muligheder, så har den også
vist, at mulighederne er varierede alt efter placeringen. Derfor beskriver Kommuneplanramme 360-C20 – ”Bymidteområde i Nakskov syd 2” maks. højde og etageantal for de
enkelte udviklingsarealer. Dog ikke for Udviklingsareal 7: ”Kattesundet”, da højden og
etage antallet her er lavere end bestemmelserne i Kommuneplanramme 360-C19 – ”Bymidteområde i Nakskov syd”.
Der stilles dog i den videre planlægning krav om tilpasning til områdets karakter, samt en
ny lokalplan, forud for, at en højde på over 16 meter og 2,5 etage kan udnyttes ved byggeri
inden for udviklingsareal 1 - 6.
Der vil her blive taget konkret stilling til det enkelte projekt i forhold til omfang, placering
og udformning, for at sikre, at den vil tilpasses det historiske miljø og skala.
For alle syv kommuneplanrammer, de to nye og de ændrede fem eksisterende rammer, der
en tilføjelse til rammebestemmelserne på baggrund af udarbejdelsen af nærværende kommuneplantillæg:
• Dele af alle rammeområder, både nye og del af tilbageværende rammer, ligger inden for
risikoområde i forhold til oversvømmelse ved havvandsstigninger.
Der indarbejdes derfor en bestemmelse om afværgeforanstaltninger, til sikring i mod oversvømmelser ved ny bebyggelse inden for de enkelte områder.
Eksisterende kommuneplanrammer:
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Rammenummer: 360-C10
Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov syd-nord
Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde/bycenter.
Boliger, offentlige og rekreative formål,
liberale erhverv og serviceerhverv
samt små værksteder og håndværksog 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. 37.000 m².

Kommuneplanramme 360-C10

Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: 110 for
området under et.
I hovedstrøgene Søndergade, Axeltorv,
Nygade, Nybrogade, Østergade, Øster
Boulevard og Vejlegade er normalbebyggelsen 2½ etage i sluttet facadebebyggelse i vejskel. Den øvrige bebyggelse er maks. 1½ etage. Normalbebyggelsen kan fraviges, hvis den eksisterende bebyggelse i omgivelserne
har større eller mindre etageantal. I
boliggader og stræder er normalbebyggelsen i 1½ eller 2½ etage i sluttet facadebebyggelse afpasset efter de eksisterende forhold. Den øvrige bebyggelse er maks. 1½ etage. Det er vigtigt, at stræder og gennemgange i
byen bevares.
Nye huse mod gader og stræder skal
opføres i eksisterende facadelinje. Ved
nybyggeri ud mod gader og stræder,
som opføres på tværs af flere matrikler, skal facaden opdeles i overensstemmelse med de eksisterende facadelængder. Nye huse skal opføres med
sadeltag.
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Eksisterende huse skal bevares og vedligeholdes under hensyntagen til helhedspræget i den respektive bebyggelse, med respekt for husets oprindelige udtryk, og med udgangspunkt i
husets oprindelige materialer og
arkitektur.
Nye vinduer skal udføres i træ med
traditionel profilering og med spinkel
opsprosning. Nye gadedøre udføres
som traditionelle fyldningsdøre i træ.
Maks. etager: 2,5
Maks. bebyggelseshøjde: 16 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Byplanvedtægt 367-BP3, Byplanvedtægt 367-BP4, Lokalplan 367-19, Lokalplan 367-23, Lokalplan 367-32, Lokalplan 367-35, Lokalplan 367-38, Lokalplan 367-41, Lokalplan 367-44, Lokalplan 360-25, Lokalplan 360-40 og
Lokalplan 360-89.

6

Kommuneplantillæg 24 – Bymidteområder i Nakskov

Rammenummer: 367-C1A
Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov vest
Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde/bycenter.
Boliger, offentlige og rekreative formål,
liberale erhverv og serviceerhverv
samt små værksteder og håndværksog 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. 37.000 m².

Kommuneplanramme 367-C1A

Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: 90 for områder under et.
I hovedstrøgene Søndergade, Axeltorv,
Nygade, Nybrogade, Østergade, Øster
Boulevard og Vejlegade er normalbebyggelsen 2½ etage i sluttet facadebebyggelse i vejskel. Den øvrige bebyggelse er maks. 1½ etage. Normalbebyggelsen kan fraviges, hvis den eksisterende bebyggelse i omgivelserne
har større eller mindre etageantal. I
boliggader og stræder er normalbebyggelsen i 1½ eller 2½ etage i sluttet facadebebyggelse afpasset efter de eksisterende forhold. Den øvrige bebyggelse er maks. 1½ etage. Det er vigtigt, at stræder og gennemgange i
byen bevares.
Ny bebyggelse skal udformes, således
at den ikke markerer sig uhensigtsmæssigt i forhold til helheden og de
øvrige bygningers arkitektoniske udtryk og således at den styrker og bevarer plan- og bebyggelsesstrukturen karakteristisk for den pågældende lokalitet.
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Eksisterende huse skal bevares og vedligeholdes under hensyntagen til helhedspræget i den respektive bebyggelse, med respekt for husets oprindelige udtryk, og med udgangspunkt i
husets oprindelige materialer og arkitektur.
Nye huse mod gader og stræder skal
opføres i eksisterende facadelinje. Faginddeling, materialevalg og farveholdning skal respekteres generelt, og udføres arkitektonisk i overensstemmelse
med udtrykket i den øvrige bebyggelse, især hvor nye huse opføres i
karreernes randbebyggelse langs gader
og stræder. Ved nybyggeri ud mod gader og stræder, som opføres på tværs
af flere matrikler, skal facaden opdeles
i overensstemmelse med de eksisterende facadelængder. Bygninger i karreernes randbebyggelse langs gader og
stræder skal opføres med sadeltag.
Ved sammenlægning af flere huse skal
facadeopdelingen samt gadedørene
bevares.
Nye vinduer skal udføres i træ med
traditionel profilering og med spinkel
opsprosning. Nye gadedøre udføres
som traditionelle fyldningsdøre i træ.
Eksisterende huse skal bevares og vedligeholdes under hensyntagen til
helhedspræget i den respektive bebyggelse, med respekt for husets oprindelige udtryk, og med udgangspunkt i
husets oprindelige materialer og konstruktive udformning.
Maks. etager: 2,5
Maks. bebyggelseshøjde: 16 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 367-2, Lokalplan 367-22, Lokalplan 367-32, Lokalplan 367-35, Lokalplan 367-40, Lokalplan 367-41, Lokalplan 367-43, Lokalplan 367-45 og
Lokalplan 367-53.
Særlige bestemmelser:
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Byfornyelse af området skal være en
boligorienteret fornyelse, der bl.a. skal
sikre bedre opholdsarealer til boligerne
samt en bevaring af det særprægede
bymiljø i stræderne, såvel som langs
forretningsstrøgene.
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Rammenummer: 367-C2B
Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov omkring Krøyers Gård
Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde/bycenter.
Boliger, offentlige og rekreative formål,
liberale erhverv og serviceerhverv
samt små værksteder og håndværksog 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. 37.000 m².

Kommuneplanramme 367-C2B

Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks.
Maks. 110 for områder under et.
I hovedstrøgene Søndergade, Axeltorv,
Nygade, Nybrogade, Østergade, Øster
Boulevard og Vejlegade er normalbebyggelsen 2½ etage i sluttet facadebebyggelse i vejskel. Den øvrige bebyggelse er maks. 1½ etage. Normalbebyggelsen kan fraviges, hvis den eksisterende bebyggelse i omgivelserne
har større eller mindre etageantal. I
boliggader og stræder er normalbebyggelsen i 1½ eller 2½ etage i sluttet facadebebyggelse afpasset efter de eksisterende forhold. Den øvrige bebyggelse er maks. 1½ etage.
Maks. etager: 2,5
Maks. bebyggelseshøjde: 16 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Byplanvedtægt 367-BP3, Lokalplan
367-32, Lokalplan 367-33 og Lokalplan
360-37
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Rammenummer: 367-C3
Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov nord
Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde/bycenter.
Boliger, offentlige og rekreative formål,
liberale erhverv og serviceerhverv
samt små værksteder og håndværksog 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. 37.000 m².

Kommuneplanramme 367-C3

Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 60
for området under et.
Nye huse skal opføres i eksisterende
facadelinje. Nye huse skal opføres med
sadeltag. Farveholdning skal vælges
under hensyntagen til de eksisterende
forhold. Eksisterende huse skal bevares
og vedligeholdes under hensyntagen til
helhedspræget i den respektive bebyggelse, med respekt for husets oprindelige udtryk, og med udgangspunkt i
husets oprindelige materialer og arkitektur. Nye vinduer skal udføres i træ.
Nye gadedøre udføres som traditionelle
fyldningsdøre i træ
Maks. etager: 2,5
Maks. bebyggelseshøjde: 16 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 367-32 og Lokalplan 367-41
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Rammenummer: 360-BE18
Rammenavn: 360-BE18 - Blandet byområde ved Havnegade i Nakskov
Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - offentlige formål, rekreative formål og kulturelle
formål, havnerelaterede erhverv samt
liberale erhverv og serviceerhverv.
Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 10
for området under et.
Kommuneplanramme 360-BE18

Maks. etager: 2,5
Maks. bebyggelseshøjde: 16 meter
Zone: Byzone og landzone. Området i
landzone overføres til byzone ved lokalplanlægning
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 367-32 og Lokalplan 367-41.

De 7 nye kommuneplanrammer kan ses til sidst i Kommuneplantillæg 24.
Navne på fremtidige rammer:
Ved ændringerne gives de eksisterende rammer et nyt nummer, og enkelte får et nyt navn:
360-C10 - Bymidteområde i Nakskov syd-nord
nyt navn 360-C21 - Bymidteområde i Nakskov midt-nord
Der er en ændret afgræsning og rammetekst i forhold til den eksisterende ramme.
367-C1A - Bymidteområde i Nakskov vest
Nyt navn 360-C22 - Bymidteområde i Nakskov midt
Der er en ændret afgræsning og rammetekst i forhold til den eksisterende ramme.
367-C2B - Bymidteområde i Nakskov omkring Krøyers Gård
Nyt navn 360-C23 - Bymidteområde i Nakskov omkring Krøyers Gård
Der er en ændret afgræsning og rammetekst i forhold til den eksisterende ramme.
367-C3 - Bymidteområde i Nakskov nord
Nyt navn 360-C24 - Bymidteområde i Nakskov nord
Der er en ændret afgræsning og rammetekst i forhold til den eksisterende ramme.
360-BE18 - Blandet byområde ved Havnegade i Nakskov
Nyt navn 360-BE27 - Blandet byområde ved Havnegade i Nakskov
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Der er en ændret afgræsning og rammetekst i forhold til den eksisterende ramme.
Ny ramme:
360-C19 - Bymidteområde i Nakskov syd
360-C20 – Bymidteområde i Nakskov syd 2
Kommuneplan
De to nye kommuneplanrammer 360-C19 og 360-C20 omfatter en stor del af Nakskov bymidte, de er alle i byzone og har anvendelsen ”Bymidte - centerområde. Boliger, offentlige
og rekreative formål, liberale erhverv og serviceerhverv samt små værksteder og håndværks- og engrosvirksomheder (Erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2)”.
De to nye kommuneplanrammer ændrer ikke ved anvendelsen eller zonestatus i forhold til
de eksisterende fem kommuneplanrammer, som området tidligere var omfattet af.
Ændringer i forhold til eksisterende rammer
I begge nye kommuneplanrammer øges bebyggelsesprocenten, og kravet om trævinduer
fjernes i forhold til de eksisterende kommuneplanrammer. I kommuneplanramme 360-C20
øges desuden også bygningshøjden og etageantallet.
Ændringerne er nødvendelige for at kunne godkende Lokalplan 360-130, der udarbejdes
sideløbende med nærværende kommuneplantillæg.
Bebyggelsesprocent
Inden for den nye kommuneplanramme 360-C19 fastsættes en bebyggelsesprocent på 110
for området som helhed. Dette sker, da det er vurderet, at bebyggelsen inden for området
generelt er tæt, og forholdsvis høj.
Inden for den nye kommuneplanramme 360-C20 fastsættes en bebyggelsesprocent på 150
for området som helhed. Dette sker, da det er vurderet, at der er tale om små arealer inden
for bymidten, og da det på baggrund af DIVE-analysen er vurderet, at en øget bebyggelse
inden for disse arealer, ikke vil sløre forståelsen af det samlede kulturmiljø.
Dette ændre bebyggelsesprocenten for dele af tre ud af de fem eksisterende kommuneplanrammer. For de disse tre rammer lå bebyggelsesprocenten på 90, 60 og 10 for området som
helhed. Da de tre rammer alle har en stor udbredelse og meget varierende bebyggelse, stemmer disse procenter ikke overens med de faktiske forhold inden for de arealer, der nu er
omfattet af de to ny rammer. Her er bebyggelsen ensartet tæt og høj.
Bygningshøjde og etageantal
Inden for den nye Kommuneplanramme 360-C20 fastsættes en maks. bygningshøjde på
17,5 meter og maks. etageantal på 5. Dette er en forøgelse af bygningshøjden på 3 meter og
etageantallet på 2,5 etage i forhold til de eksisterende rammer.
Den nye Kommuneplanramme 360-C20 anses i den her sammenhæng for ubebygget, da
rammens muligheder, udover 16 meters højde og 2,5 etage, kun kan træde i kraft ved et nyt
projekt og en ny lokalplan for de enkelte arealer.
De muligheder Kommuneplanramme 306-C20 opstiller i forhold til bebyggelsesprocent, og
for seks af udviklingsarealerne, også for øget høje og etageantal, er begrundet i konklusionerne af DIVE-analysen. Analysen har vist, at disse syv arealer er steder, hvor en omdannelse og øget udnyttelse ikke vil slører fortællingen omkring kulturmiljøet, eller steder hvor
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en omdannelse vil kunne understøtte kulturmiljøet. Der er dog tale om varierende muligheder inden for de syv arealer.
Kommuneplanrammerne 306-C19 og 306-C20 er beliggende inden for de udpegede kulturmiljøer ”Nakskov Middelalder by” og ”Nakskov moderne by”.
Kulturarvspolitik (uddrag)
Kommunen skal i forbindelse med planlægning og forvaltning tage hensyn til kulturarven. Kulturarven omfatter værdifulde kulturmiljøer, bevaringsværdige og fredede bygninger, kirker og kirkeomgivelser, fortidsminder, kulturarvsarealer og sten- og jorddiger samt deres sammenhæng med omgivelserne.
Kulturarvens kvaliteter og oplevelser kan styrke udviklingen af turisme, bosætning, erhverv og handel. Denne udvikling kræver blot også et fokus på respekt og forståelse
for de kulturhistoriske elementer, strukturer og helheder.
Kulturmiljø
Retningslinje 7.1.2 ”De værdifulde kulturmiljøer må ikke forringes. Herunder må de
bærende bevaringsværdier og samspillet mellem kulturhistorien, arkitekturen, naturgrundlaget og landskabet ikke sløres eller ødelægges. Kulturmiljøer, der er markeret
med høj værdi, samt Holeby Diesel og fortidsmindemiljøerne, administreres mest restriktivt”.
De nye kommuneplanrammer 306-C19 og 306-C20 vurderes til at være i tråd med kommunens kulturarvspolitik og retningslinje for udpegede kulturmiljøer.
De øgede bygningshøjder og etageantal i den nye kommuneplanramme 306-C20 giver desuden mulighed for at kunne tilbyde arealer til moderne boligbyggeri med unikke og attraktive
placeringer inden for den historiske bymidte. Samtidig er det i nogle af områderne med til at
kunne erstatte dårlige og utidssvarende boliger, i tråd med kommunen boligpolitik.
Boligpolitik (uddrag)
Der skal skabes balance i udbuddet på det private og almene boligmarked ved et varieret udbud af kvalitetsboliger, attraktive byggegrunde og forskellige boligformer, som
fritids- og flexboliger. Det skal ligeledes sikres, at boligerne er tidssvarende og sunde,
med en hensigtsmæssig og attraktiv placering.
Lempelse af materialekrav for trævinduer
De to nye kommuneplanramme 360-C19 og 360-C20 fastsætter ikke bestemmelser for udformningen af den historiske bebyggelsen eller til nybyggeri.
Inden for rammeområderne ligger der mange historiske, og bevaringsudpegede bygninger. I
fire ud af de fem eksisterende kommuneplanrammer var der kortere eller længere beskrivelser omkring fastholdelsen af det historiske miljø, samt krav ved istandsættelse af eksisterende byggeri og til udformningen af nyt. Disse krav indarbejdes i den bevarende Lokalplan
360-130, der udarbejdes sideløbende med nærværende kommuneplantillæg, og indarbejdes
derfor ikke i de to nye kommuneplanrammer 360-C19 og 360-C20. Dette er i tråd med kommuneplanens retningslinjer omkring bevaringsværdige bygninger:
Bygningsbevaring
Retningslinje 7.2.4 ”I Nakskovs bykerne og østlige bymidte samt på Rosnæs og i Stormarkskvarteret skal bygningsvedligeholdelse vurderes efter retningslinjerne i kommuneplantillægget Bybevaring i Nakskov fra 1992”.
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I kommuneplantillægget fra 1992, fra Nakskov Kommune, fastsættes der krav om trævinduer, hvilket også er indskrevet som krav i de eksisterende kommuneplanrammer. Det er dog
vurdere, at de to nye kommuneplanrammer 360-C19 og 360-C20 ikke er i strid med retningslinjen, selvom kravet om trævinduer ikke føres med videre. I dag findes der vinduer i andre
materialer, som overholder moderne krav til et vindue, og som er tilpasset historiske ejendomme.
Konklusion
De to nye kommuneplanramme 360-C19 og 360-C20 er i overensstemmelse med hovedstrukturen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017-2029.
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FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Kystnærhedszonen
Der er i planloven fastsat særlige regler for de
kystnære byzonen, der ligger ud til kysten, eller som indgår i et samspil med kystlandskabet.
Kommuneplanrammerne ligger alle i nærheden af kysten (Nakskov Havn), men kun 360C19, 360-C20 og 360-BE27, vurderes til at
kunne berøre samspillet med kystlandskabet.
Området der indgår i de tre rammer i er fuldt
udbygget, og består af historiske stæder, gader og bygninger. Bebyggelsen i området er
Kommuneplantillæggets område i forhold til havnen.
af varierende højder. I de gamle stræder er
bebyggelsen fortrinsvis lav (maks. 1½ etage),
imens bebyggelsen i gaderne generelt er 2½ etage og maks. 16 meter. Rammerne skal sikre,
at denne del af Nakskov bymidte fastholder sin struktur og udtryk som en historisk havneby
og købstad.
Kommuneplanrammerne 360-C19 og 360-BE27 muliggør ikke ændringer i området, som kan
have indflydelse på samspillet med kystlandskabet, da der holdes fast i højde og etagebestemmelserne fra de eksisterende rammer; 2,5 etage og maks. 16 meter. Kommuneplanrammerne 360-C19 og 360-BE27 vurderes derfor ikke til at kunne berøre Nakskovs Kystprofil.
Kommuneplanramme 360-C20 muliggør en let øget bygningshøjde (optil 19 meter) og etageantal (op til 5 etager) end i den eksisterende del af Nakskov by. En del af rammen ligger
lige ud til Havnegade og Nakskov Havn, og rammen kan derfor berøre kystprofilen.
Nakskovs kystprofil er karakteriseret ved en del store og høje bygninger. Det er kirkespiret
og vandtårnet inde i bymidten, i samspil med kranen, de mange industribygninger og siloerne
på havnens sydside, der især tegner kystprofilen. Den resterende del af byen er forholdsvis
harmonisk i sin højde, med undtagelse af enkelte bygninger, der stikker lidt op over.
Bygningshøjden og etageantal for de små arealer inden for Kommuneplanramme 360-C20
variere, da de enkelte arealer er tilpasset landskabet og underlagt de omkringliggende monumentale bygninger, som stikker op over normen, og konkurer ikke med kystprofilen. Den
højeste mulige bygning er 17,5 meter, hvilket er 1,5 meter over den gængse bygningshøjde
i bymidten, dette er kun i ét af de syv udviklingsarealer dette er muligt. I tre af de andre
udviklingsarealer gives mulighed for en højde på 17,5 meter, svarende til 1,5 meter over den
gængse bygningshøjde i bymidten. De resterende fire udviklingsarealer fastholder samme
højde eller lavere end over den gængse bygningshøjde i bymidten.
Det vurderes, at kommuneplanramme 360-C20 ikke medfører ændringer af Nakskov Bys
kystprofil. Før bestemmelserne i kommuneplanramme 360-C20 om højde og etageantal, ud
over 16 meter og 2,5 etage, kan anvendes, kræves det desuden, at der udarbejdes en ny
lokalplan, som sikre tilpasningen af området.
Samlet set vurderes det, at Kommuneplantillæg 24 ikke medfører ændringer af Nakskov Bys
kystprofil.
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Klima
På baggrund af § 11 stk. 18 i planloven, er der foretaget en vurdering af de to nye kommuneplanrammer, og ændrede eksisterende fem kommuneplanrammer i forhold til etablering
af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion.
Nakskov er udpeget som risikoområde for oversvømmelser fra havet i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv. Lolland Kommune har derfor i september 2015 godkendt en risikostyringsplan for Nakskov, hvori der planlægges for forebyggelse, sikring og beredskab i tilfælde
af ekstreme oversvømmelser. Risikoområdet er arealer, der i dag er beliggende 2,5 meter
over daglig vande.
Havnekajen har en højde på 1,65 m, hvilket vil sige, at dele af rammeområderne kan være i
risiko for at blive oversvømmet, når vandstanden når op over 1,65 m over daglig vande.
Rammeområderne 360-C19, 360-C20, og 360-BE27 ligger lige ud til Nakskov Havn, og dele
af dem ligger under 2,5 meter over daglig vande.
De resterende fire rammeområder, rammeområderne 360-C21, 360-C22, 360-C23 og 360C24, omfatter alle arealer beliggende under 2,5 meter over daglig vande.
Dele af rammeområderne har ved tidligere lejligheder været udsat for oversvømmelser på
grund af havvand, der er presset ind i Nakskov
Fjord i forbindelse med højvande. Bl.a. i november 2006, som fotoet til højre illustrerer,
hvor vandet nåede en højde på 1,80 m over
normal vandstand.
Tidligere har der været situationer med ophobning af vand i Havnegade ved kraftig regn
eller skybrud. Da kajkanten er højere end den
bagvejliggende vejbane, opstod der ”et badekar”. Ved renovering og udbygning af regnvandsbrøndene er der taget hånd om dette.
Oversvømmelse af Nakskov Havn, 2006

Der arbejdes på en fælles højvandssikring af
Nakskov By, men der er ikke en fast tidshorisont på dette arbejde.

Der skal derfor indarbejdes i rammebeskrivelsen for alle rammer, omfattet af nærværende
kommuneplantillæg, at der ved fremtidig planlægning og udbygning skal etableres afværgeforanstaltninger, som kan sikre området i mod oversvømmelser.
Område med Særlige Drikkevandsinteresser
I Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for området med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse (Bek. nr.
1697 af 21/12 2016) er der angivet bestemmelser om, at der skal tages særlige hensyn til
beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med
særlige drikkevandsinteresser samt indenfor indvindingsoplande til den almene vandforsyning i forbindelse med den kommunale planlægning.
Rammeområderne er beliggende uden for området med særlige drikkevandsinteresser og
også uden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Rammerne og deres anvendelse vurderes ikke til at have indvirkninger på grundvandet.
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Risikovirksomhed
Nakskov Sukkerfabrik er risikovirksomhed jf.
Risikobekendtgørelsen (Bek. nr 372/2016), og
kommunen skal ved planlægning for på arealer inden for 500 meter eller en større passende sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed inddrager hensynet til risikoen for større
uheld på virksomheden jf. bek. nr. 371/2016
om planlægning omkring risikovirksomheder.
Herunder høre risikomyndighederne, og inddrage høringssvarene i planlægningen.
Konsekvenszonen for Nakskov Sukkerfabrik er
en 500 meter zone omkring en olietank. Zonen
er vist med rødt på illustrationen til højre.

Konsekvenszone, vist med rød signatur.

En mindre del af planområdet ligger inden for konsekvenszonen (de østlige dele af rammeområde 360-21 og 360-23). De berørte arealer omfatter ikke følsom anvendelse i dag, og så
længe der er en konsekvenszone, kan der ikke planlægges for følsom anvendelse her.
Naturbeskyttelse
Natura 2000 områder, samt 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 planen i sig selv, eller i forbindelse med andre
planer og projekter, kan påvirke et Natura
2000 område væsentligt. Planen må desuden
ikke kunne beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der
fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Rammeområderne ligger tæt på Nakskov Indrefjord, som er et Natura 2000 område.

Natura2000 område.

For kommuneplanramme 360-C19 sker der en mindre ændring af områdets bebyggelsesprocent. Dette er dog udelukkende i den del af rammerne, der ligger længest væk fra Nakskov Indrefjord. For de dele, der ligger nærmest Nakskov Indrefjord, er en bebyggelsesprocent på 110 en fastholdelse af det eksisterende.
For Kommuneplanramme 360-C20 sker der en forøgelse af bebyggelsesprocenten op til
150, samt en ændring af etageantal fra 2,5 til 5 og bygningshøjden fra 16 til 17,5 meter.
Dette sker dog udelukkende på syv mindre arealer.
Det vurderes ikke, at ændringerne i de to nye kommuneplanrammer medfører en øget brug
af området, eller af de omkringliggende områder, herunder Natura 2000 området, da der
ikke er tale om væsentlige ændringer i forhold til anvendelse eller udnyttelsesgrad.
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Lolland Kommune har ikke specifik viden om beskyttede dyre- og plantearter inden for rammeområderne.
Det er kommunens vurdering, at kommuneplantillægget ikke i sig selv eller i forbindelse
med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000 området væsentligt, eller medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Fortidsmindebeskyttelseslinje
Dele af alle syv kommuneplanrammer er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18.
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen
er, at sikre et fortidsminde, beskyttet efter
museumslovens § 29e, som landskabselementer, herunder at sikre indsyn til og udsyn
fra fortidsminderne, og sammenhænge med
tidssvarende elementer inden for beskyttelseslinjen. Den har også til formål at sikre tilknyttede fortidsminder skjult under jorden.
Enhver ændring af tilstanden af arealet indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen forudsætter at Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.

Fredede fortidsminder og disses beskyttelseslinjer.

Ændringer af tilstanden er bl.a. nedrivning, nybyg, nedgravning af ledninger, opgravning af
trærødder, terrænregulering o. lign., som kan have indflydelse på det synlige fortidsminde,
men også berører fortidsminder under jordoverfladen.
Linjen og bestemmelserne tolkes meget restriktivt, herunder også i forhold til placering og
højde af ny bebyggelse, inden for linjen.
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FREMTIDIGE KOMMUNEPLANRAMMER
Rammenummer: 360-C19
Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov syd
Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde. 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. 37.000 m².

Kommuneplanramme 360-C19

Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 110
for området under et.
Maks. etager: 2,5
Maks. bebyggelseshøjde: 16 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 360-25, Lokalplan 360-40,
Lokalplan 360-89 og Lokalplan 360130.
Særlige bestemmelser:
Området ligger inden for risikoområde i
forhold til oversvømmelse ved havvandsstigninger (omfatter arealer beliggende under 2,5 meter over daglig
vande).
Det skal derfor ved lokalplanlægning af
området indarbejdes afværgeforanstaltninger, som sikrer at området ikke
oversvømmes.
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Rammenummer: 360-C20
Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov syd 2
Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde. 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. 37.000 m².

Kommuneplanramme 360-C20

Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 150
for området under et.
Facadehøjde maks. 16 meter
•

Udviklingsareal 1, og 2:
Maks. etageantal på 4,5.
Maks. bygningshøjde på 17,5 meter.

•

Udviklingsareal 3:
Maks. etageantal på 3,5.
Maks. bygningshøjde på 16 meter.

•

Udviklingsareal 4 og 5:
Maks. etageantal på 3,5.
Maks. bygningshøjde på 16 meter. 1

•

Udviklingsareal 6:
Maks. etageantal på 4,5.
Maks. bygningshøjde på 17,5 meter.

Bebyggelsesprojekter, der overstiger
en bebyggelsesprocent på 110, et etageantal over 2,5 eller en bygningshøjde over 16 meter, kan kun ske ved
udarbejdelse af ny lokalplan.
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1

Udviklingsareal 4 og 5 er efter vedtagelse konsekvensrettet i forhold til besluttede ændringer af lokalplanen.
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Maks. etager: 5
Maks. bebyggelseshøjde: 17,5 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 360-130.
Særlige bestemmelser:
Området ligger inden for risikoområde i
forhold til oversvømmelse ved havvandsstigninger (omfatter arealer beliggende under 2,5 meter over daglig
vande).
Det skal derfor ved lokalplanlægning af
området indarbejdes afværgeforanstaltninger, som sikrer at området ikke
oversvømmes.
Udviklingsarealerne afgrænses af matr.
nre.:
•

Udviklingsareal 1, ”ved Havnegade”:
17c, 19b, 19f, 21c, 25a, 26a, del af
19a, 20a, 21a Nakskov Bygrunde

•

Udviklingsareal 2, ”ved
(Harmonien)”:
16a Nakskov Bygrunde

•

Udviklingsareal 3, ”ved Mejerikarreen”:
125a, 127c, 128b, 128c, 129d, 139,
140, 141, 143, 145, 164, del af 128a,
170a og 133c, samt del af 7000ax alle
Nakskov Bygrunde

•

Udviklingsareal 4, ”ved Tømmergade”:
del af 14e og 534d Nakskov Bygrunde

•

Udviklingsareal 5, ”ved Krøyers Gård”:
del af 14h Nakskov Bygrunde

•

Udviklingsareal 6, ”ved Erlingsvej-Nørrevold-Vejlegade”:
130, 133a, 132a, 168a, 168e, del af
165b og 168g alle Nakskov Bygrunde

•

Udviklingsareal 7, ”ved Kattesundet”:
del af 355a, 355b, 376 samt del af
7000aa alle Nakskov bygrunde

Nybrogade
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samt alle parceller der efter endelige
vedtagelse udstykkes fra de nævnte
ejendomme.
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Rammenummer: 360-C21
Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov midt-nord
Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde. 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. 37.000 m².

Kommuneplanramme 360-C21

Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: 110 for
området under et.
I hovedstrøgene Søndergade, Axeltorv,
Nygade, Nybrogade, Østergade, Øster
Boulevard og Vejlegade er normalbebyggelsen 2½ etage i sluttet facadebebyggelse i vejskel. Den øvrige bebyggelse er maks. 1½ etage. Normalbebyggelsen kan fraviges, hvis den eksisterende bebyggelse i omgivelserne
har større eller mindre etageantal. I
boliggader og stræder er normalbebyggelsen i 1½ eller 2½ etage i sluttet facadebebyggelse afpasset efter de eksisterende forhold. Den øvrige bebyggelse er maks. 1½ etage. Det er vigtigt, at stræder og gennemgange i
byen bevares.
Maks. etager: 2,5
Maks. bebyggelseshøjde: 16 meter
Zone: Byzone
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Lokalplaner og byplanvedtægter:
Byplanvedtægt 367-BP3, Byplanvedtægt 367-BP4, Lokalplan 367-19, Lokalplan 367-32, Lokalplan 367-35, Lokalplan 367-38, Lokalplan 367-41, Lokalplan 360-25, Lokalplan 360-40 og
Lokalplan 360-89.
Særlige bestemmelser:
Området ligger inden for risikoområde i
forhold til oversvømmelse ved havvandsstigninger (omfatter arealer beliggende under 2,5 meter over daglig
vande).
Det skal derfor ved lokalplanlægning af
området indarbejdes afværgeforanstaltninger, som sikrer at området ikke
oversvømmes.
Den østligste del af området ligger inden for konsekvenszonen for en risikovirksomhed. Her kan derfor ikke planlægges for følsom anvendelse.
Nye huse mod gader og stræder skal
opføres i eksisterende facadelinje. Ved
nybyggeri ud mod gader og stræder,
som opføres på tværs af flere matrikler, skal facaden opdeles i overensstemmelse med de eksisterende facadelængder. Nye huse skal opføres med
sadeltag.
Eksisterende huse skal bevares og vedligeholdes under hensyntagen til helhedspræget i den respektive bebyggelse, med respekt for husets oprindelige udtryk, og med udgangspunkt i
husets oprindelige materialer og
arkitektur.
Nye vinduer skal udføres i træ med
traditionel profilering og med spinkel
opsprosning. Nye gadedøre udføres
som traditionelle fyldningsdøre i træ.
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Rammenummer: 360-C22
Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov midt
Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde. 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. 37.000 m².

Kommuneplanramme 360-C22

Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: 90 for områder under et.
I hovedstrøgene Søndergade, Axeltorv,
Nygade, Nybrogade, Østergade, Øster
Boulevard og Vejlegade er normalbebyggelsen 2½ etage i sluttet facadebebyggelse i vejskel. Den øvrige bebyggelse er maks. 1½ etage. Normalbebyggelsen kan fraviges, hvis den eksisterende bebyggelse i omgivelserne
har større eller mindre etageantal. I
boliggader og stræder er normalbebyggelsen i 1½ eller 2½ etage i sluttet facadebebyggelse afpasset efter de eksisterende forhold. Den øvrige bebyggelse er maks. 1½ etage. Det er vigtigt, at stræder og gennemgange i
byen bevares.
Maks. etager: 2,5
Maks. bebyggelseshøjde: 16 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 367-2, Lokalplan 367-32, Lo-
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kalplan 367-35, Lokalplan 367-40, Lokalplan 367-41, Lokalplan 367-43 og
Lokalplan 367-45.
Særlige bestemmelser:
Området ligger inden for risikoområde i
forhold til oversvømmelse ved havvandsstigninger (omfatter arealer beliggende under 2,5 meter over daglig
vande).
Det skal derfor ved lokalplanlægning af
området indarbejdes afværgeforanstaltninger, som sikrer at området ikke
oversvømmes.
Ny bebyggelse skal udformes, således
at den ikke markerer sig uhensigtsmæssigt i forhold til helheden og de
øvrige bygningers arkitektoniske udtryk og således at den styrker og bevarer plan- og bebyggelsesstrukturen karakteristisk for den pågældende lokalitet.
Eksisterende huse skal bevares og vedligeholdes under hensyntagen til helhedspræget i den respektive bebyggelse, med respekt for husets oprindelige udtryk, og med udgangspunkt i
husets oprindelige materialer og arkitektur.
Nye huse mod gader og stræder skal
opføres i eksisterende facadelinje. Faginddeling, materialevalg og farveholdning skal respekteres generelt, og udføres arkitektonisk i overensstemmelse
med udtrykket i den øvrige bebyggelse, især hvor nye huse opføres i
karreernes randbebyggelse langs gader
og stræder. Ved nybyggeri ud mod gader og stræder, som opføres på tværs
af flere matrikler, skal facaden opdeles
i overensstemmelse med de eksisterende facadelængder. Bygninger i karreernes randbebyggelse langs gader og
stræder skal opføres med sadeltag.
Ved sammenlægning af flere huse skal
facadeopdelingen samt gadedørene
bevares.
Nye vinduer skal udføres i træ med
traditionel profilering og med spinkel
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opsprosning. Nye gadedøre udføres
som traditionelle fyldningsdøre i træ.
Eksisterende huse skal bevares og vedligeholdes under hensyntagen til
helhedspræget i den respektive bebyggelse, med respekt for husets oprindelige udtryk, og med udgangspunkt i
husets oprindelige materialer og konstruktive udformning.
Byfornyelse af området skal være en
boligorienteret fornyelse, der bl.a. skal
sikre bedre opholdsarealer til boligerne
samt en bevaring af det særprægede
bymiljø i stræderne, såvel som langs
forretningsstrøgene.
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Rammenummer: 360-C23
Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov omkring Krøyers Gård
Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde. 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. 37.000 m².

Kommuneplanramme 360-C23

Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks.
Maks. 110 for områder under et.
I hovedstrøgene Søndergade, Axeltorv,
Nygade, Nybrogade, Østergade, Øster
Boulevard og Vejlegade er normalbebyggelsen 2½ etage i sluttet facadebebyggelse i vejskel. Den øvrige bebyggelse er maks. 1½ etage. Normalbebyggelsen kan fraviges, hvis den eksisterende bebyggelse i omgivelserne
har større eller mindre etageantal. I
boliggader og stræder er normalbebyggelsen i 1½ eller 2½ etage i sluttet facadebebyggelse afpasset efter de eksisterende forhold. Den øvrige bebyggelse er maks. 1½ etage.
Maks. etager: 2,5
Maks. bebyggelseshøjde: 16 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Byplanvedtægt 367-BP3, Lokalplan
367-32, Lokalplan 367-33 og Lokalplan
360-37
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Særlige bestemmelser:
Området ligger inden for risikoområde i
forhold til oversvømmelse ved havvandsstigninger (omfatter arealer beliggende under 2,5 meter over daglig
vande).
Det skal derfor ved lokalplanlægning af
området indarbejdes afværgeforanstaltninger, som sikrer at området ikke
oversvømmes.
Den østligste del af området ligger inden for konsekvenszonen for en risikovirksomhed. Her kan derfor ikke planlægges for følsom anvendelse.
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Rammenummer: 360-C24
Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov nord
Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centerområde. 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. 37.000 m².

Kommuneplanramme 360-C24

Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 60
for området under et.
Maks. etager: 2,5
Maks. bebyggelseshøjde: 16 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 367-32 og Lokalplan 367-41
Særlige bestemmelser:
Området ligger inden for risikoområde i
forhold til oversvømmelse ved havvandsstigninger (omfatter arealer beliggende under 2,5 meter over daglig
vande).
Det skal derfor ved lokalplanlægning af
området indarbejdes afværgeforanstaltninger, som sikrer at området ikke
oversvømmes.
Nye huse skal opføres i eksisterende
facadelinje. Nye huse skal opføres med
sadeltag. Farveholdning skal vælges
under hensyntagen til de eksisterende
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forhold. Eksisterende huse skal bevares
og vedligeholdes under hensyntagen til
helhedspræget i den respektive bebyggelse, med respekt for husets oprindelige udtryk, og med udgangspunkt i
husets oprindelige materialer og arkitektur. Nye vinduer skal udføres i træ.
Nye gadedøre udføres som traditionelle
fyldningsdøre i træ

Rammenummer: 360-BE27
Rammenavn: Blandet byområde ved
Havnegade i Nakskov
Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - offentlige formål, rekreative formål og kulturelle
formål, havnerelaterede erhverv samt
liberale erhverv og serviceerhverv.
Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 10
for området under et.
Kommuneplanramme 360-BE27

Maks. etager: 2,5
Maks. bebyggelseshøjde: 16 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 367-32 og Lokalplan 367-41.
Særlige bestemmelser:
Området ligger inden for risikoområde i
forhold til oversvømmelse ved havvandsstigninger (omfatter arealer beliggende under 2,5 meter over daglig
vande).
Det skal derfor ved lokalplanlægning af
området indarbejdes afværgeforanstaltninger, som sikrer at området ikke
oversvømmes.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til Kommuneplantillæg 24 er vedtaget af Lolland Kommune den 26. januar 2021 i
henhold til lov om planlægning § 24.

Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/

Thomas Knudsen
Kommunaldirektør

Forslaget til Kommuneplantillæg 24 er fremlagt i offentlig høring fra den 24. februar 2021 til
den 22. april 2021. Forlængelse af høringsperioden til 22. maj 2021.
Kommuneplantillæg 24 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den 26. august 2021 i henhold til lov om planlægning § 27.

Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/
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