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Offentlig bekendtgørelsesdato 3. november 2021
Endelig vedtagelse af Lokalplan 360-134 og Kommuneplantillæg 26 for blandet
bolig- og erhvervsområde på Sydkajen i Nakskov
Lolland Kommune har den 7. oktober 2021 endeligt vedtaget ”Lokalplan 360-134 og
Kommuneplantillæg 26 – for blandet bolig- og erhvervsområde på Sydkajen i Nakskov” med
dertilhørende Miljørapport med sammenfattende redegørelse.
Mindretalsudtalelse
Enhedslisten mener ikke at det fremlagte materiale er godt nok til et beslutningsgrundlag,
der sikrer overholdelse af Planloven. Enhedslisten ønsker at bevare mulighederne for gods
på skinner i erhvervshavnene.
Lokalplanens indhold
Med Lokalplan 360-134 skaber Lolland Kommune mulighed for, at der kan etableres blandet
bolig- og erhvervsområde på Sydkajen i Nakskov.
Det er lokalplanens formål at muliggøre en omdannelse af havnearealet så der kan
etableres blandet bolig- og erhvervsområde, men på en sådan måde, at der forsat kan
drives erhvervshavn i havnen, i samme omfang som i dag. Denne prioritering er en
konsekvens af, at Lolland Kommune først og fremmest vil sikre, at Nakskov Havn og dens
virksomheder kan benytte den værdifulde facilitet som Nakskov Havn stiller til rådighed,
samt at havnen også i fremtiden kan opleves som en aktiv erhvervshavn med skibstrafik.
Lokalplanen omfatter arealerne mellem den inderste del af Nakskovs sydlige havnekaj og
vejen ’Skandsen’. Arealet består af den tidligere mørtelværksgrund, samt arealet
umiddelbart vest for, hvor der indtil 2020 stod siloer. Området ligger i dag tomt og
funktionsforladt, men er placeret ud til Nakskov Havn, som er en aktiv erhvervshavn.
Havnen er afgørende for den fremtidige drift af virksomheder i Nakskov, f.eks. DLG og
Nordic Sugar. Mulighederne for at etablere boliger og erhverv i området er derfor nøje
afvejet og grundigt belyst, for at sikre, at produktionserhvervet ikke få begrænsninger i
deres fremtidige drifts- og udviklingsmuligheder. Det er som resultat heraf alene muligt at
anvende de dele af området, der ikke påvirkes af miljøforhold som f.eks. støj og støv, til
boliger, således at eksisterende erhverv ikke får skærpet deres miljøkrav.
Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres 6 gavlhuse på Sydkajen, hvoraf 4 er til
boligformål og 2 er til erhvervsformål. Husenes gavle er vendt mod havnen og er placeret i
en blød bue, der følger havneforløbet, så motivet for bebyggelsen på den anden side af
havnebassinet gentages. Fra gavlhusene er der optimal solorientering og gode
udsigtsforhold. Bebyggelsen er højest mod havneløbet, og trapper ned mod den
eksisterende boligbebyggelse mod syd. Lokalplanen er udarbejdet så bebyggelse mod
havnen kun må opføres i 4 etager og 1 etage mod Skandsen.
Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet udarbejdet en miljøscreening, samt en
miljørapport af både lokalplan og kommuneplantillæg. Miljørapportens temaer er afgrænset
til trafiksikkerhed, samt påvirkning af produktionserhverv – herunder støj og støvforhold fra
nabovirksomheder. Der er i høringsperioden udarbejdet flere supplerende notater om hhv.
støv og støj, der bl.a. har ført til en reduktion af området, der kan anvendes til både boliger
og erhverv.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget indeholder en ændring af anvendelsesmulighederne i området fra
erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde. Derudover reduceres omfanget af
den bebyggelse der kan opføres i området både i højde og areal.
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Behandling af indsigelser mm.
Lokalplan 360-134 for blandet bolig- og erhvervsområde på Sydkajen i Nakskov har været i
offentlig høring i perioden 26. februar til 26. april 2021. Det dertilhørende
kommuneplantillæg har været i offentlig høring i sammen tidsperiode.
Der er under høringsperioden indkommet i alt 7 indsigelser til forslag til lokalplan og forslag
til kommuneplantillæg. Herunder har 2 indsigelser ført til supplerende dialog med indsigere
om særlige spørgsmål. Disse spørgsmål er forhandlet til enighed mellem DLG, Nordic Sugar
og Teknik og Miljømyndigheden. Hvordan indsigelserne, forhandlinger og bemærkninger er
medtaget i lokalplanens endelige udformning, kan ses i Indsigelsesnotatet/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.
Retsvirkninger af kommuneplantillægget
Kommuneplantillægget er blevet endeligt godkendt og er dermed en del af den samlede
kommuneplan for Lolland Kommune.
Byrådet kan modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af
bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid
med kommuneplanens rammer, jf. Planlovens § 12, stk. 2 og 3. Forbud kan dog
ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til
sommerhusområde, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en
byplanvedtægt.
Miljøvurdering
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)"
indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan få en væsentlig
indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er
berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for lokalplanen og
kommuneplantillægget, da planerne kan få en direkte indflydelse på den fortsatte drift af
den aktive erhvervshavn, og da planerne kan få en væsentlig betydning for
trafiksikkerheden og trafikafviklingen i området. I miljørapporten beskrives, hvordan
planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal
overvåges.
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.
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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
Lolland Kommune har gennem flere år arbejdet på at udvikle de centrale dele af Nakskov
Havn. Der planlægges nu for boliger og erhverv i området.
Indehold i Kommuneplantillæg 26
Kommuneplantillæg nr. 26 har til formål at ændre anvendelsen af området fra erhvervs- og
havneformål til blandet bolig og erhvervsformål. Dette er ikke i overensstemmelse med
kommuneplanens rammebestemmelser, og derfor er dette kommuneplantillæg udarbejdet.
I Kommuneplan 2017-2029 indgår området i bydelen Nakskov i rammeområde 367-H1
Erhvervsområde Sydkajen i Nakskov.
•
•

Området er udlagt til transporttungt erhvervsområde - kategori D - miljøklasse 2-6 området er forbeholdt til havnerelaterede erhverv samt offentlige formål. Derudover
kan der etableres fritidshavn til maks. 172 bådpladser.
Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 80 og bygningshøjden til 24 m.

Da ændringen til blandet bolig og erhvervsområde er af væsentlig karakter, har der forud
for dette forslag er sendt i høring, været gennemført indkaldelse af ideer og forslag til
hvordan området kan udvikles. Dette blev gjort i form af et debatoplæg, som blev sendt i
høring fra d. 25. september til den 23. oktober 2020 med opfordring til, at interesserede
kunne komme med forslag til den fremtidige anvendelse.
I forbindelse med høringen er der indkommet 7 kommentarer. I det væsentligste dele
kommentarerne sig i to grupper:
1. Kommentarer fra virksomheder på havnen – Disse udtrykker bekymring for at
boliger på de nuværende havnearealer, vil få betydning for hvilke krav
virksomhederne vil blive stillet i deres fremtidige miljøgodkendelser, og dermed om
det reelt fremover vil være muligt at drive deres virksomhed i Nakskov Havn.
2. Kommentarer fra forskellige borgere – Disse udtrykker opbakning til at der sker en
omdannelse af de inderste havnearealer til boliger eller blandet byformål.
Med ændringen af kommuneplanen vil det nuværende rammeområde blive delt i to, hvor
det vestlige ikke vil få ændret bestemmelser, dog får det nyt navn til 360-E44,
Erhvervsområde Sydkajen i Nakskov.
Den østlige del bliver et nyt rammeområde men navnet 360-BE28 Blandet bolig og
erhvervsområde i Nakskov Inderhavn. Anvendelsen ændres til Blandet bolig og
erhvervsområde, mens højde og bebyggelsesprocenten reduceres fra hhv. 24 m til 21 m og
fra 80% til 70%.
Statslig planlægning
Kystnærhedszonen
Der er i planloven fastsat særlige regler for de kystnære byzonearealer.
Området er beliggende i byzone, og ligger inden for den kystnære del
af byzonen. Den nye bebyggelse vil ikke kunne ses fra Nakskov fjord. Med sin placering bag
dække af DLGs siloer, sin begrænsede højde og volumen vil bebyggelsen ikke påvirke
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kystlandskabet omkring Nakskov Fjord. En visualisering i forhold hertil er derfor ikke
påkrævet. Tilsvarende vil bebyggelsen fra Inderfjord opleves med DLGs siloer som
baggrund. Samlet set vurderes det, at Kommuneplantillægget ikke medfører ændringer af
Nakskov Bys kystprofil.
Risikostyringsplan for Nakskov
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.
Det er op til den enkelte virksomhed, institution eller private grundejer, at udarbejde en
beredskabsplan for oversvømmelse. Ligeså er det op til den enkelte grundejer om denne vil
forebygge mod oversvømmelse og skaderne ved oversvømmelsen.
Risikostyringsplanen indeholder mulige foranstaltninger mod havet i form af
højvandsmure/diger eller andet, der kan holde vandet ude ved en stormflod. Men planen i
sig selv medfører ikke, at de bliver udført, da der ikke er nogen finansiering af udgiften eller
kan udpeges nogen, der skal påtage sig udførelsen. Grundlæggende er det grundejerne i
det område, der kan blive beskyttet, som skal gennemføre og betale foranstaltninger til
beskyttelse mod oversvømmelse fra havet. Nye tiltag må dog ikke være i strid med
risikostyringsplanen.
Risikostyringsplanen kan ses på kommunens hjemmeside
Staten har udarbejdet oversvømmelseskort, der viser hvor, hvor ofte og i hvilken højde,
oversvømmelser anslås at komme. Kortene kan ses på Kystdirektoratets hjemmeside
Oversvømmelsesdirektiv, Anden planperiode (2016-2021) (arcgis.com)
Konklusion:
Området er placeret foran Det lollandske dige, og er derfor ikke beskyttet af dette. Området
ligger lige ud til Nakskov Havn, og ligger imellem 1,9 og 2,4 m over normal vandstand.
Havnekajen har en højde på 1,75-1,80 m, hvilket vil sige, at dele af området kan være i
risiko for at blive oversvømmet, når vandstanden når op over 1,80 m over normal
vandstand.
Dele af området har historisk set været udsat for oversvømmelser på grund af havvand, der
er presset ind i Nakskov Fjord i forbindelse med højvande. Men ikke ved den seneste
stormflod i november 2006, hvor vandet netop nåede en højde på 1,80 m over normal
vandstand.
Der arbejdes på en fælles højvandssikring af Nakskov By, men der er ikke en fast
tidshorisont på denne.
Områder 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.
Området ligger ikke inden for område med særlige drikkevandsinteresser, eller
indvindingsoplande til almene vandforsyninger, og muliggør ikke etablering af virksomheder
eller anlæg, der vurderes til at være truende for 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 Figur 2 Konsekvenszone, vist med rød
er vist med rødt på illustrationen til højre.
signatur.
Planområdet (vist med gul på illustrationen til
højre) ligger ca. 270 meter uden for konsekvenszonen, og tillægget er dermed ikke omfattet
af bestemmelserne i bek. nr. 371/2016 om planlægning omkring risikovirksomheder.
Produktionserhverv i havnen
Nakskov erhvervshavn og dennes aktivitet er en kvalitet for Nakskov, både som karaktertræk
og for den økonomiske aktivitet. planlægning må derfor ikke betyde, at havnen bliver
begrænset af den nye byudvikling. Tilsvarende skal det jf. planloven sikres at
produktionserhverv ikke påvirkes negativt af byudvikling. Derfor er udgangspunktet for
byudviklingen i den inderst del af Nakskov Havn er, at Nakskov Havn forsat skal være en
aktiv og attraktiv erhvervshavn. Fremtidige lokalplaner skal således have tiltag, der skal sikre
at boliger og erhverv kan være naboer.
Nogle havneaktiviteter er med etableringen af Sydhavnskajen (Kaj 0) flyttet ud af
inderhavnen, men DLG og Nordic Sugar har forsat betydelig skibstrafik og transport til
havnen. De to virksomheders aktiviteter i Nakskov Havn er væsentlige for virksomhedernes
drift og muligheder for udvikling. Derfor er udgangspunktet for planlægningen for
omdannelsen af inderhavnen at virksomhederne, også i fremtiden, skal kunne forsætte deres
aktiviteter uhindret. De to virksomheder vil også i fremtiden påvirke området med støj og
støv, samt med trafik til virksomhederne.
Naturbeskyttelse
Natura 2000 og Natura 2000 oplande
Området ligger i nærheden af, men dog ikke helt ud til Nakskov Indrefjord, som er omfattet
af Natura 2000 (179, Nakskov Fjord og Inderfjord). Området er dog omfattet af ”Opland til
meget sårbare Natura 2000 områder”.
Jævnfør § 6 i Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1519 af 6. december 2018) 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.
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Kommuneplantillægget ligger op til, at der
sker konkrete ændringer i områdets
anvendelse og bebyggelsestæthed.
Kommuneplantillægget fastholder dog
området til bymæssige formål, og anvendelse
bliver fremover miljøfølsom. Det må derfor
forventes at påvirkning af Nakskov Fjord og
inderfjord mindskes, men det sikres, at ny
bebyggelse holder samme skala og placering
som den tidligere bebyggelse.
Det er kommunens vurdering, at planen ikke
i sig selv eller i forbindelse med andre planer
og projekter, vil medføre negative ændringer
i Natura 2000 området.

Figur 2 Natura2000, vist med rød signatur.

Beskyttede dyre- og plantearter
Jævnfør § 10 i Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1519 af 6. december 2018) 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 beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det
naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Lolland Kommune har ikke specifik viden om arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV,
inden for området. Og det er Lolland kommunes vurdering, at planen ikke i sig selv eller i
forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
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 lokalplan 360-134 og kommuneplantillægget og på den
baggrund har Lolland Kommune besluttet følgende jf. § 10:
Der foretages en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget da planerne
vurderes at danne grundlag for byggeri og/eller anlæg, der medfører en væsentlig
påvirkning af miljøet jf. § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Miljøvurderingen er afgrænset til Trafiksikkerhed og påvirkning af erhvervslivet.
Kommuneplanrammer
Kommuneplantillæg 26 omhandlende ny ramme for dele af Rammeområde 367-H1 til
Blandet bolig og erhvervsområde. Med ændringen af kommuneplanen vil det nuværende
rammeområde blive delt i to, hvor det vestlige ikke vil få ændret bestemmelser, dog får det
nyt navn til 360-E44, Erhvervsområde Sydkajen i Nakskov.
Den østlige del bliver et nyt rammeområde med navnet 360-BE28 Blandet bolig og
erhvervsområde i Nakskov Inderhavn. Anvendelsen ændres til Blandet bolig og
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erhvervsområde, mens højde og bebyggelsesprocenten reduceres fra hhv. 24 m til 21 m og
fra 80% til 70%.
Ændringen er en forudsætning for realisering af Lokalplan 360-134.
Ændringerne i kommuneplanens rammer er vist nedenfor og på næste side.
Nuværende kommuneplanramme:
Rammenummer: 367-H1
Rammenavn: Erhvervsområde
Sydkajen i Nakskov
Generelle
anvendelsesbestemmelser:
Transporttungt erhvervsområde kategori D - miljøklasse 2-6 - området
er forbeholdt til havnerelaterede
erhverv samt offentlige formål.
Fritidshavn til maks. 172 bådpladser.
Se derudover bestemmelserne i de
generelle rammer
Bebyggelsens omfang og
udformning: Bebyggelsesprocent:
Maks. 80 for området under et.

Kommuneplanramme 367-H1

Maks. bebyggelseshøjde: 24 meter
Såfremt særlige hensyn til
virksomhedens drift nødvendiggør dette
kan større bygningshøjde tillades.
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 367-21
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Ny kommuneplanrammer:

Rammenummer: 360-BE28
Rammenavn: Blandet bolig- og
erhvervsområde i Nakskov Inderhavn
Generelle
anvendelsesbestemmelser: Blandet
bolig og erhvervsområde - boliger,
offentlige formål samt erhverv i kategori
A, med mulighed for liberalt- og
serviceerhverv, dog ikke butikker.
Se derudover bestemmelserne i de
generelle rammer
Bebyggelsens omfang og
udformning: Bebyggelsesprocent:
Maks. 70 for området under et.

Ny kommuneplanramme 360-BE28.

Maks. etager: 4
Maks. bebyggelseshøjde: 21 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 360-134
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Rammenummer: 360-E44
Rammenavn: Erhvervsområde
Sydkajen i Nakskov
Generelle
anvendelsesbestemmelser:
Transporttungt erhvervsområde kategori D - miljøklasse 2-6 - området
er forbeholdt til havnerelaterede
erhverv samt offentlige formål.
Fritidshavn til maks. 172 bådpladser.
Se derudover bestemmelserne i de
generelle rammer
Bebyggelsens omfang og
udformning: Bebyggelsesprocent:
Maks. 80 for området under et.

Kommuneplanramme 360-E44

Maks. bebyggelseshøjde: 24 meter
Såfremt særlige hensyn til
virksomhedens drift nødvendiggør dette
kan større bygningshøjde tillades.
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 367-21

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Kommuneplantillæg 26 er vedtaget af Lolland Kommune den 25. februar 2021 i
henhold til lov om planlægning § 24.
Mindretalsudtalelse
Enhedslisten kan ikke støtte at sende lokalplanforslaget i høring, idet der mangler væsentlige oplysninger om hvordan fremtidige miljøkonflikter kan undgås. Er imod at bruge 2,5 - 3
mio. kr. til ny vejføring.

Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/

Thomas Knudsen
Kommunaldirektør

Forslaget til Kommuneplantillæg 26 var fremlagt i offentlig høring fra den 26. februar 2021
til den 26. april 2021.
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Kommuneplantillæg 26 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den 7. oktober 2021 i
henhold til lov om planlægning § 27.
Mindretalsudtalelse
Enhedslisten mener ikke at det fremlagte materiale er godt nok til et beslutningsgrundlag,
der sikrer overholdelse af Planloven. Enhedslisten ønsker at bevare mulighederne for gods
på skinner i erhvervshavnene.

Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/
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Thomas Knudsen
Kommunaldirektør

