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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 fremtidig 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 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.

2

LOKALPLAN 360-130 Bymidteområde i Nakskov

INDHOLDSFORTEGNELSE

REDEGØRELSE
Baggrund
Eksisterende forhold
Byen og bygningerne
Lokalplanens formål
Lokalplanens indhold
Lokalplanens område
Lokalplanområdets anvendelse
Udstykning
Vej- og adgangsforhold
Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens ydre fremtræden
Skiltning
Bevaringsværdig bebyggelse
Ubebyggede arealer
Miljøhuse
Ledningsanlæg
Gennemført inddragelse af interessenter
LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Statslig planlægning
Naturbeskyttelse
Bygningsfredning
Museumslovgivning
Kommuneplan
Lokalplaner
Servitutter
Kirke-nærvirkninger
Miljøforhold og klima
Miljøvurdering
Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan
LOKALPLAN 360-130 For bymidteområde i Nakskov
§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 og hegning
§ 11
Ledningsanlæg
§ 12
Miljøforhold
§ 13
Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse
§ 14
Ophævelse af servitutter / hidtil gældende lokalplan
§ 15
Tilladelser efter anden lovgivning
§ 16
Lokalplanens retsvirkninger
§ 17
Vedtagelsespåtegning
Kortbilag 1, Områdets afgrænsning
Kortbilag 2, Delområder
Kortbilag 3, Udviklingsarealer
Kortbilag 4, Vej – og adgangsforhold
Kortbilag 5, Etageantal
Kortbilag 6, Vejtype – Gader el. stræder
Kortbilag 7, Bevaringsværdige bygninger
Kortbilag 8, Bevaringsværdige træer & Miljøhuse
3

5
5
8
13
17
17
19
19
21
21
23
25
27
30
35
37
37
37
39
39
40
41
41
43
51
52
52
53
55
55
58
58
58
59
60
60
60
61
65
67
68
70
70
70
71
71
72
73

LOKALPLAN 360-130 Bymidteområde i Nakskov

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

A, Bevaringsguiden
B, Farver
C, Servitutter
D, Miljøscreening

4

LOKALPLAN 360-130 Bymidteområde i Nakskov

REDEGØRELSE
Baggrund
I Nakskov bymidte er der løbende initiativer til at istandsætte eller ombygge ejendomme. Der
findes ikke et entydigt grundlag for at administrere dette. Samtidig oplever Lolland Kommune
en øget interesse for at arbejde med at udvikle bygningerne i Nakskov. Derfor har Lolland
Kommune allerede i 2018 besluttet at udarbejde en ny lokalplan for den centrale del af Nakskov, med det formål at fastlægge rammerne for den fremtidige udvikling og fornyelse af
Nakskov.
Nakskov er en by med en stor tidsdybde. Skiftende tiders behov, planlægning, bygningspræferencer og økonomiske konjunkturer har sat sit præg på både del og helhed i bymidten. At satse på at fremkalde elementer fra
en enkelt privilegeret periode i den lange historiske udvikling vil være fattigt i forhold til den mangfoldighed
som viser sig når man dykker ned i bydelenes mange forskellige typologier, monumenter, strukturer, navne,
sammenhænge.
Uddrag fra ”Alletiders Nakskov, Kulturhistorisk stedsanalyse – Nakskov”

I 2020 er Lolland Kommune, Realdania og A.P. Møllefonden gået ind i et samarbejde om at
udvikle Nakskov i projektet Nakskov 2030. Denne lokalplan er med til at understøtte tankerne
fra samarbejdet omkring udvikling af Nakskov bymidte og istandsættelsen af bymidtens historiske ejendomme.
Der er allerede en stor interesse for at renovere, omdanne og investere i områdets udvikling.
Bl.a. har Lolland Kommune modtaget henvendelse omkring etableringen af overnatning/hoteldrift i de små huse i stræderne. Denne generelle interesse har medført behovet for en ny
lokalplan for dele af bymidten, som sikrer at denne udvikling sker i respekt for og understøttelse af det kulturhistoriske miljø, som er en turistattraktion.
Derfor er der sammen med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet en kulturhistorisk analyse af Nakskov bymidte, en DIVE-analyse. DIVE-analysen har fokus både på at udpege vigtige dele af kulturmiljøet og på hvor der med fordel kan ske udvikling og fornyelse, som kan
være med til f.eks. at styrke kulturmiljøet.
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Nakskovs middelalderby og købstad.

Der er desuden modtaget konkrete ansøgninger om udskiftning af vinduer, fornyelse af skiltning osv. i bevaringsudpegede ejendomme. Lolland Kommune ønsker et ensartet grundlag
for den fremtidige udvikling og istandsættelse af Nakskov bymidte. Lolland Kommune igangsatte i 2018 lokalplanen for at muliggøre træ-alu-vinduer. Dog med krav om, at vinduerne
udformes med historiske principper og detaljer for øje, som smalle sprosser og illusion af
kitfals. Lokalplanen skal derfor også fastlægge bestemmelser på dette niveau.
Nakskov bymidte er også handelscentrum, med større og mindre butikker samt restauranter.
Lokalplanen skal være med til at understøtte og fastholde dette. I dag er handlen strakt ud
over et forholdsvis stort område. Lokalplanen er ikke til hinder for at eksisterende butikker
og butikslokaler fastholdes, men indarbejder en regulering, som skal samle handlen omkring
Axeltorv, Søndergade og Lilletorv (Sønderport).
Endelig skal lokalplanen udstikke retningen for en mere langsigtet og prioriteret udvikling af
Nakskov. Her har lokalplanen udpeget ”Udviklingsarealer”, hvor der på længere sigt og på
baggrund af en ny lokalplan kan ske en egentlig fornyelse af bygningsmassen.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter karréerne langs Havnegade og Erlingsvej fra Nørrevold og Nybrogade, samt bebyggelsen omkring Axeltorv og nord for Søndergade, bebyggelsen langs
Nybrogade, og den sydlige halvdel af Nygade. Se kortbilag 1. Berørte matrikler fremgår ligeledes af kortbilag 1, samt § 2.1.

Området er beliggende i Nakskovs historiske bymidte ud imod havnen. Det har altid været,
og skal stadig være, et blandet byområde med torve, gader og stræder, med butikker, restauranter, hoteller, minder erhvervsdrivende og boliger.
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Topografi og landskabstræk
Landskabet ved Nakskov Fjord er et eksempel på et druknet morænelandskab med beskyttede tilgroningskyster. Det betyder, at hele området frem til sidste istid, bestod af land, som
siden pga. landsænkninger og vandstigninger er blevet ”druknet”.
Nakskovs bykerne er anlagt på en svagt hvælvet bakke, også kaldet Nakken, i bunden af
Nakskov Fjord ved udløbet for Halsted Å. Byen blev i 1200-tallet anlagt på det sted i fjorden,
hvor der var de mest optimale betingelser for at anlægge en havn. Bykernen har taget form
efter den tidligere kystlinje. Bl.a. løber gadeforløbene Vejlegade og Søndergade parallelt med
kystlinjen og mødes ved Skt. Nicolai Kirke og Axeltorv på bygrundens højeste punkt, hvorfra
der er et svagt fald til alle sider. På det faldende terræn mod stranden/fjorden mod syd udgår
en række brostræder og slipper fra det overordnede gadeforløb.

Hermed dannes en række karakteristiske havnekarréer mellem det overordnede gadeforløb
(Vejlegade-Axeltorv-Søndergade) og stranden/fjorden (Havnegade).
Landskabet som byen er indlejret i, er ikke alene naturgivet, men også i meget høj grad
formet af menneskehånd. I fjorden ud for byen lå frem til slutningen 1800-tallet en række
holme som gennem en storstilet indsats med bl.a. inddæmning, diger, afvandingssystemer
og opfyldninger, blev landfaste.
Historisk udvikling
Den første kirke byggedes i Nakskov allerede i 1200-tallet. Den blev bygget på det højeste
punkt i byen, så den kunne ses langt væk fra, som et pejlemærke og et vartegn for byen.
Dagens kirke stammer fra 1400-tallet. Den ligger på det samme sted og genanvender den
gamle kirkes krypt. Kirken er fortsat et pejlemærke og et vartegn for byen.
Nakskov fik kongelige privilegier som købstad allerede i 1266 og var den største handelsby
på Lolland, med udbyggede handelsforbindelser til hansestæderne efter en brand i 1420 fik
bykernen i store træk sin nuværende form. Det er dog ikke en byplan udformet efter en
overordnet strategi. Byens plan rummer mange tiders aftryk og spor. Husene er af varierende
alder, mens matrikel og infrastrukturen, med torve, pladser, gade, veje og stræder i store
træk stammer tilbage fra middelalderen.
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Den middelalderlige bystruktur med matrikler og smalle stæder der strækker sig mellem Vejlegade/Søndergade og havnen er på en gang en oplevelseskvalitet og en vigtig historisk dimension i forståelsen af Nakskov. Det er de bevarede gamle købmandsgårde;
• Teisens Gård (hvor de ældste lagerbygninger kan dateres tilbage til 1500-tallet),
• Blindestræde 1 (opført ml. 1600 og 1700),
• Axeltorv 15 (anslås opført i 1700- og 1800-tallet),
• Axeltorv 13 bebyggelsen (anslås opført i 1700- og 1800-tallet)
• Søndergade 6 (anslås opført tidligt i 1500-tallet og senere ombygget),
• Søndergade 25 (anslås opført i 1695)
• Dronningens Pakhus (opført mellem 1590-91 af enkedronning Sophie)
• Det Røde Pakhus (opført i første halvdel af 1800-tallet)
Disse købmandsgårde og pakhuse følger alle den middelalderlige matrikelstruktur og fortæller
om de handelsaktiviteter med bl.a. omfattende eksport af korn, som over mange århundreder
i stor stil dominerede livet i den gamle bykerne.
Byen blev befæstet i 1520’erne og fra 1628 udbyggedes den med de voldanlæg og bastioner,
som stadig kan anes i byplanen. Søndergade bliver i perioden 1600- 1650 byens hovedstrøg.
Her opføres flere af de store købmandsgårde og gavlhuse som i dag fortsat er bevaret i bymidten. I 1700-tallet mistede Nakskov sin militære betydning, men fortsatte med at være en
pulserende og velhavende handelsby. Håndværk og industri blev kraftigt udviklet fra sidst i
1700-tallet, ligesom havnen og besejlingsmulighederne blev udvidet i takt med forbedrede
infrastrukturforbindelser ind i landet, og senere også blev fast dampskibsfart til København
og Kiel.
Strækningen Nygade, Søndergade, Vejlegade brolægges i 1808 som de første gader i byen
og forsynes med brolagte fortove. I 1873 blev Boyes Latinskole og Nakskov Realskole opført
på hjørnet mellem Nørrevold og Vejlegade, Lollandsbanen blev indviet 1. juli 1874 og Nakskov
Sukkerfabrik etableredes i 1882- 1883. Nakskov Rådhus blev opført på Axeltorv ca. 18741876, Toldbod og Havnebygning blev opført hhv. 1915 og 1918, mens værftet etableredes i
1916.
Mod slutningen af det 20. århundrede, lukker store dele af industrien ned. Fraflytning og
dalende befolkningstallet er et resultat heraf. Både uddannelsesinstitutioner og kommunecenter flytter ud af byen, sidstnævnte i forbindelse med Struktureformen i 2007, som medførte at den kommunale administration flyttede til Maribo. Huse og butikker i bymidten har
pr. i dag vanskeligt ved at opretholde funktioner. Dele af bygningsmassen forfalder og flere
bygninger er i så dårlig forfatning at de må rives ned.
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Historiske strukturer
Byens struktur:
Vejlegade/Axeltorv/Søndergade er byens historiske hovedakse og vigtigste livsnerve. Den er
den rygrad som den øvrige bystruktur kobler sig til. Samtid er dens tracé ældre end hovedparten af de monumenter som findes i byen og den er vigtig for at formidle byens sammenhæng og historie. I begge ender af aksen markeres ankomsten til den historiske bymidte af
bygninger med en monumental karakter som genkalder et billede af de byporte, der engang
stod her.

På det sydfaldende terræn mod stranden/fjorden, nuværende Havnegade, fra Vejlegade,
Axeltorv og Søndergade fandtes, og findes stadig, store købmandsgårde, der strakte sig ned
mod vandet, rettet mod middelalderens handel ad søvejen. I husmands- og boligstræderne
i den vestlige del af havnekarréerne opstod mere beskedne, små strædehuse. Strædernes
navne bærer i sig fortællingen om de oprindelige hverv og funktioner, der hørte til i strædet
-som Badstuestræde, Farverensstræde, Bibrostræde og Tolderensstræde.
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Den middelalderlige matrikelstruktur er de fleste steder i byen relativt intakt. Bygninger er til
alle tider, fra middelalderen og frem til i dag, blevet tilpasset til strukturen. På den måde
rummer matrikelstrukturen fortællingen om Nakskov som alle tiders by.
Middelalderbyens struktur er karakteriseret af kontrasten mellem de havneorienterede stræder med lange købmandsgårde syd for hovedgadens buede linjeføring og den mere købstadsprægede bydel nord for hovedgaden. Nakskov befæstes i 1500-tallet, og med anlæggelsen af
volde og grave blev bykernens udstrækning fastlagt helt frem til 1800-tallet, hvor voldanlæggene nedlægges og gradvist inddrages til bebyggelse.

En nærmere undersøgelse af bygningerne peger på at de ældste bygninger (eller dele af
bygninger) har orienteret sig mod stræderne –dvs. at facaden har været vendt mod vest eller
øst. Senere tilføjelser –som ny grundmuret gavl har orienteret sig mod havnefront eller østvestlig forløbende gader –dvs. mod nord eller syd.
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Bygninger:
Nakskov bymidte rummer en række signifikante bygninger af monumental karakter, enkelte
er fredede og mange har høj bevaringsværdig. Bymidtens monumenter, fungerer på både byog område niveau som identitetsmarkører.
Eksisterende karakter
Nakskov Bymidte er en af de bedst bevarede større købstadsmiljøer, bl.a. fordi Nakskov ikke
som andre provinsbyer har oplevet, at bymidten er blevet gennembrudt af store trafikåre i
60erne og 70erne. Købstadsmiljøet knytter sig til en række forskellige forhold og tider, der
tilsammen danner Nakskovs særlige karakter. Karakteren dannes af den overordnede struktur
i Nakskov, og tager afsæt i gadeforløbet Vejlegade-Axeltorv-Søndergade hvorfra gader og
stræder udgår, samt af de enkelte bygninger i bymidten.

Byen og bygningerne
I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til lokalplan er der udarbejdet en analyse af
kulturmiljøet i Nakskov. Det er bredt anerkendt at Nakskov rummer betydelig kulturhistorisk
værdi fra særligt to periode, nemlig renæssancen og klassicismen, og det danner kulturmiljøet
om Købstaden Nakskov.
Lolland Kommune har dog haft behov for ikke alene at se på disse spor, men har valgt at
gennemføre en analyse der har haft et samlet fokus på kulturhistorien i Nakskov. Derfor har
Lolland Kommune gennemført en analyse med afsæt i den skandinaviske DIVE-metode.
I analysen er der set på Nakskovs historie og på hvilke spor forskellige historiske epoker har
sat på by og bydele. Det handler om at identificere og forstå de historiske strukturer og
elementer som byen udgøres af i dag, for på baggrund heraf at uddrage de strategiske greb
der skal til for meningsfuldt at kunne udvikle og bevare bygninger, bydele og hele bymidten.
Analysen har vist at Nakskov er en by med en stor tidsdybde. Skiftende tiders behov, planlægning, bygningspræferencer og økonomiske konjunkturer har sat sit præg på både del og
helhed i bymidten. At satse på at fremkalde elementer fra en enkelt privilegeret periode i den
lange historiske udvikling vil være fattigt i forhold til den mangfoldighed som viser sig når
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man dykker ned i bydelenes mange forskellige typologier, monumenter (særligt betydende
bygninger), strukturer, navne, sammenhænge.
Strukturen
Strukturen i Nakskov knytter sig til forbindelse imellem Vejlegade-Axeltorv-Søndergade,
som er den oprindelige vej langs med kysten. Fra dette gadeforløb til kysten, det nuværende Havnegade, forbandt lange smalle stræder gaden og kysten. Disse stræder er et meget betydende og flere steder et velbevaret karaktertræk i Nakskov.
Stræderne skaber, sammen med slipper imellem bygningerne mere eller mindre offentlige
gennemgange ind i de ellers lukkede karréstruktur. Dette er også særligt for Nakskov
Gadeforløbene
Generelt dannes gader af mange forholdsvis små/smalle
facader i sammenbyggede byhuse. Det giver en meget
varieret oplevelse af gadeforløbet. Bygningerne har typisk mellem 4-6 fag. Enkelte steder ses dog længere bebyggelser, og det er oftest nyere bebyggelser, opført inden for de seneste 50 år.

En facade kan være opdelt i fag.
Fag er bygningsdele, defineret af
gentagede, ensartede elementer
som f.eks. vinduer, kaldet vinduesfag, eller afstanden mellem tagspær, kaldet spærfag. Fagdeling af
en bygning refererer altid til en lodret inddeling. Facader kan således
opdeles i fag, der svarer til en åbning og et bærende facadeelement.

Nakskov karakteriseres ved facadehuse der alle er placeret med facaden helt ude i gadelinjen. Gavlhuse ses kun enkelte steder som pakhuse imod
havnen. Adgang til karréerne/private bagvedliggende haver/gårde, sker som udgangspunkt
via portåbninger, eller som private adgange via den enkelte bolig.
Strædeforløbene
Stræderne har samme overordnede karakter som gadeforløbende, bare smallere og med
endnu mindre byhuse. Bygningerne er typisk 2-4 fag, enkelte steder ses dog længere bebyggelser. Nogle steder er to huse sammenbyggede. Disse steder ændres oplevelsen af
stræderne.
I stræderne ses nogle steder gårdhaver med en høj mur langs strædet i stedet for bebyggelse. Adgang til karréerne/private bagvedliggende haver, findes kun som private adgange
via den enkelte bolig. Dette er sandsynligvis en konsekvens af at stræderne er snævre.
Stræderne er flere steder skæmmet af forfald, bygningsnedrivninger og deraf følgende bygningstomter
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Bygningerne
Bygningerne i Nakskov har gadedør enten til en opgang eller direkte ind i boligen. Bygningerne har oprindeligt hævet sokkel, med trappe/trappesten op til døren, og ingen vinduer
helt ned til gadeniveau. Der er dog steder hvor gaden er vokset op til indgangens niveau.
Bygningerne er alle opført med rødt sadeltag (enkelte med mansardtag), og kan have forskellige formere for kviste. Der er mange bevarede brandkamme, som er med til at understøtte gadens karakter af mange små, sammenbyggede huse, især i stræderne, hvor bygningerne generelt har ens højde.
Alle byens huse er opført i enten mursten eller bindingsværk – evt. efterfølgende pudset
over. Eller fremstår i dag i en kombination af disse.
Standen
Bygningernes stand er meget forskellig i Nakskov. Den spænder fra bedste kvalitet til
egentlige ruiner. Der er også stor forskel på hvor godt, der i tidens løb er blevet passet på
den arkitektur som bygningerne er opført i. Derfor er der meget stor forskel på hvor meget
og hvad, der skal til for at føre en bygning op til en god standard. En del af lokalplanens opgave bliver derfor at være rammen om både fornyelse og renovering af Nakskov.
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Lokalplanens formål
Lokalplanens overordnede formål er at fastholde området til Bymidte med centerformål, at
skabe et ensartet administrativ grundlag for Nakskovs bymidte og at bevare det historiske
kulturmiljø med dets karakter og kvaliteter. Det omfatter bl.a. de overordnede strukturer i
Nakskov, gennemgange og passager, samt bærende bevaringsværdig bebyggelse.
For at sikre bevaringsværdier i Nakskov Bymidte er der i denne lokalplan indarbejdet mulighed for at Lolland Kommune i yderste konsekvens kan gennemføre ekspropriation af bevaringsværdige ejendomme, med det formål at rede bygningerne fra nedrivning på grund af
forfald.
Lokalplanen har samtidigt til formål at skabe mulighed for en fremtidig fornyelse af præcist
afgrænsede arealer i Nakskov Bymidte. For disse arealer fastsættes rammer for hvor omfangsrig en fornyelse, der kan finde sted gennem en supplerende lokalplanlægning.
Lokalplanens indhold
DIVE-analysen konklusioner om, at Nakskov Bymidte er en særligt sammensat og mangfoldig bymidte, har haft stor betydning for indholdet i lokalplanen, og der er således en tæt
sammenhæng mellem DIVE-analysen og bestemmelserne i lokalplanen.

Figur 9 Illustrationen viser princippet for den direkte sammenhæng mellem DIVE-analysen nedest og udpegning af
udviklingsarelaer (øverst). F.eks. er der en direkte sammenhæng mellem delområder, bevaring og
udviklingsarealer i lokalplanen og de skitserede udviklingsmuligheder i DIVE-analysen

Dive-analysen har f.eks. fået betydning for prioritering af bevaringsværdier, udpegning af
udviklingsarealer, og byggemuligheder.
Den kompleksitet der ligger i samtidigt at bevare Nakskov og udvikle Nakskov betyder at
der er brug for en flere slags reguleringer. Lokalplanen for Nakskov Bymidte har derfor regulering på flere niveauer på samme tid:
17
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•
•
•

De generelle reguleringer
Bevaringsbestemmelser
Bestemmelser for udviklingsarealer

En enkelt matrikel kan derfor være reguleret af alle tre typer regulering på samme tid.
De generelle reguleringer
Hele lokalplanområdet er omfattet af de samme bestemmelser. Det betyder, at der ikke er
nogle områder som ikke har et plangrundlag, der f.eks. fastlægger regler for skiltning, bebyggelsens omfang eller placering osv. Disse bestemmelser kan betragtes som minimumsbestemmelser, på den måde at hvis intet andet er angivet, er det reglerne.
At det kan betragtes som minimum betyder dog ikke at reglerne er minimale. Princippet for
hele Nakskov Bymidte er nemlig at bebyggelsen skal renoveres og ombygges i tråd med
den byggestil den repræsenterer. Det er derfor ikke muligt f.eks. at lave helt nye store vinduer i et klassicistisk hus, derimod kan man godt tilbageføre til en tidligere relevant stilart
hvis den er blevet ændret ved ombygning.
Bevarings bestemmelser
En stor del af bygningerne i Nakskov er blevet udpeget som bevaringsværdige, men der er
stor 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 andre alene handler
om at bygningen i størrelse og placering ikke må mistes.
Bevaring hænger naturligvis tæt sammen med den bevaringsguide der er udarbejdet, men
for langt hovedparten af bebyggelsen i Nakskov bymidte vil bevaringsudpegningen kun få
særlig betydning, hvis bygningen går tabt.
Udviklingsarealer
En række områder udpeges som udviklingsarealer. Udviklingsarealer er de områder hvor
der med tiden er mulighed for at udvikle og fornye Nakskov bymidte. Områderne er udvalgt
ud fra hvor ny udvikling kan skabe de bedste resultater for at fastholde fortællingen om
Nakskovs historie og særkende. For at udnytte de muligheder, der er særlige i udviklingsarealerne, skal der udarbejdes en supplerende lokalplan.
Særlige indsatser for at få repareret bymidtens struktur og byrum.
Ved at udforme lokalplanen med øje for af skabe muligheder, er der skabt nye muligheder
for at rette op på nogle af de bymæssige udfordringer som er skabt genne årene. Det gælder f.eks. at skabe gode muligheder for at genskabe bebyggelse langs Vejlegades sydvestlige side i Mejerikarreen.
Mere om Udviklingsarealer
Særligt for denne lokalplan er at der arbejdes med udviklingsarealer, som skal sikre at fornyelse af Nakskov kommer til at ske de steder, hvor det kan ske uden at det forstyrrer oplevelsen af bygninger med monumental betydning og det kulturmiljø som Nakskov bymidte
udgøre. Udviklingen i disse områder skal samtidigt bidrage til at fastholde fortællingen om
Nakskovs historie og særkende.
Et vigtigt princip med udviklingsarealerne er, at der skal udarbejdes en supplerende lokalplan som skal regulere fornyelsen med afsæt i en dialog om fornyelsesmulighederne. En ny
lokalplan kan ikke give hvilke som helst ny muligheder. Rammerne for den supplerende lokalplan er nemlig detaljeret beskrevet for hvert enkelt udviklingsareal, hvor det er relevant.
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Formålet med udviklingsarealerne er således at prioritere i hvilke områder i Nakskov, der kan
ske fornyelse uden endnu at fastlægge præcist, hvad der kan ske. Bestemmelserne om udviklingsarealer kan således betragtes som en rammelokalplan.

Figur 10 Udviklingsarealer i Nakskov bymidte

Som altid giver planloven mulighed for, at det siddende byråd kan vedtage en helt ny lokalplan. Rammebestemmelserne er således ikke til hinder for at byrådet, kan vælge at vedtage
en lokalplan, som ikke forholder sig til udviklingsarealerne.
Lokalplanens område
Lokalplanen omfatter hovedparten af Nakskov Bymidte. Bebyggelsen anvendelse, karakter
og udviklingspotentiale er forskelligt. Lokalplanen er derfor opdelt i 3 delområder:
• Delområde A: Karréerne langs Vejlegade
• Delområde B: Axeltorv til Havnegade
• Delområde C: Søndergade og Nybrogade
Lokalplanområdets anvendelse
Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til
bymidteområde til centerformål som boliger
blandet med bymæssige funktioner som f.eks.
butikker, hotelvirksomhed, offentlige formål,
privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2.
Der er i dag en overvægt af boliger i området,
og det vil der ikke blive ændret på med lokalplanen.
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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.
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I ejendomme med adresse til Søndergade og Axeltorv, samt Nygade 1A, 1B, 2, 3 og 4, Nybrogade 3 og Vejlegade 1, må stueetagen kun anvendes til butikker eller andre publikumsorienterede erhverv. Publikumsorienterede erhverv er f.eks. restauranter, caféer, gallerier og
minder værksteder, herunder åbne, arbejdende værksteder.
Erhverv er i kommuneplanen opdelt i typer af
områder, hvor kategori A - bymidte-område, er
for erhverv i miljøklasse 1-2.
De primære erhverv i kategori A er liberale erhverv, forretninger, internethandel, engroshandel, kontorer, serviceerhverv, bogbinderier,
mindre værksteder, mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikker og visse typer af laboratorier.

Liberale erhverv er selvstændig, ofte rådgivende
virksomhed, som f.eks. advokat, læge, ejendomsmægler, revisor eller arkitekt.
Serviceerhverv er erhverv, der ikke producerer
varer men tjenesteydelser, som for eksempel finansiering, transport, rengøring, frisør, restaurant, hotel, motionscenter og reklame.

For bygninger med butikslokale i stueetagen, kan stueetagen omdannes til bolig. Dog med
undtagelse af ejendomme med adresse til Søndergade og Axeltorv, samt Nygade 1A,1B, 2, 3
og 4, Nybrogade 3 og Vejlegade 1, da disse har en understøttende funktion i forhold til handelsstrøget.

Figur 11 Område, hvor detailhandelslokaler skal fastholdes.
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Detailhandelsbestemmelser
I lokalplanen er der fastsat følgende maksimale
størrelser for den enkelte butik: Dagligvarebutikker maks. 300m², udvalgsvarebutikker
maks. 1.000 m². Det samlede bruttoetageareal
til butiksformål inden for lokalplanens område
fastlægges til maks. 20.000 m², og det er alene
i lokaler i stueetagen og kælder i Vejlegade 1,
og langs Nygade, Søndergade og på Axeltorv,
at der kan etableres detailhandel.
Uden for det centrale butiksområde må der
også etableres udvalgsvarebutikker, herunder
gallarier og kunsthåndværksteder, op til 50 m2
pr. stk.

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.
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.

Udviklingsarealer
Udviklingsarealerne 1-5, (se kortbilag 3) kan
derudover anvendes til parkeringshuse, såfremt disse indpasses arkitektonisk i gadebilledet,
herunder rytme, skala og facademateriale. Dette er på baggrund af generelle bestemmelser
i lokalplanen.
Udstykning
Lokalplanen har til formål af bevare den historiske struktur, og en væsentlig del af den, er at
matrikelskel kan aflæses bl.a. i facadeopdelingen imod gader. En sammenlægning af matrikler, og en heraf sammensmeltning af to tidligere facader er med til at ændre en stræde/gades
udtryk og historiske fortælleværdi.
Lokalplanen giver derfor kun i begrænset omfang mulighed for, at der kan ske udstykning,
efter byggelovens bestemmelser.
Sammenlægning af eksisterende ejendomme:
Det er muligt at sammenlægge to boliger på tværs af et matrikelskel, men da matrikelstrukturen i Nakskov er afgørende for at bevare kulturhistorien, er der fastsat bestemmelser der
betyder at ændring af matrikelskel kun er muligt i begrænset omfang.
Udviklingsarealer
I Udviklingsarealerne 3-5 kan der fastsættes bestemmelser om ændring af matrikelstrukturen. Her gælder som for øvrige fravigelse fra bestemmelser, at det kun er muligt ved vedtagelse af en supplerende lokalplan
Vej- og adgangsforhold
Lokalplanen fastsætter at de eksisterende stræder og gennemgange til bagvedliggende baggårde og parkeringsarealer skal fastholdes.
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Figur 12 Kort der viser eksisterende gennemgange og parkeringsarealer

Det betyder at Lolland Kommune i dialog med ejerne af ejendommene hvor slipper og gennemgange løber f.eks. via private portåbninger kan søge at genåbne disse. Det kan f.eks.
ske med hensyntagen til sikkerhedshensyn, således at gennemgangene kan lukkes i nattetimer eller tilsvarende.
Gennemgange vist på kortbilag 4 skaber, via stræder og portåbninger, adgang fra Søndergade-Axeltorv-Vejlegade forløbet, til hhv. Havnegade, parkeringspladserne omkring Kattesundet, og Sankt Nicolai Kirke. Mange af disse er historiske forbindelser igennem byen og er
i dag fuldt offentligt tilgængelige, og skal fastholdes som offentlige gennemgange.
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Figur 13 Foto af Søndergade 14 med port og gennemgang til parkeringsområde syd for lokalplanens område

Andre gennemgange i området, som skaber adgang til en privat baggård, via en større eller
mindre portåbning, eller en afstand imellem to gadehuse, skal ligeledes fastholdes i forhold
til bygningens og gadens struktur.
Adgang til den enkelte bygning skal ske via en gadedør. Niveaufri indgang må etablere fra
gården/haven, men bygningen skal fortsat have en gadedør, og en udvendige trappe/trappesten til denne dør.
I udviklingsarealerne kan en ny lokalplan fastsætte bestemmelser om at der kan skabes nye
adgange eller genetablere tidligere gennemgange.
Bebyggelsens omfang og placering
Lokalplanen fastsætter en lang række detaljerede bestemmelser om bygningernes omfang,
placering, udformning og ydre fremtræden. Lokalplanen regulerer placering og højde af bebyggelsen. Placeringen af bebyggelsen tager udgangspunkt i byggelinjer langs gader og stræder.
Inden for lokalplanens område gælder en bebyggelsesprocent 110 for den enkelte ejendom.
Der er tilsvarende en generel maksimal bygningshøjde på 16 meter.
Den maksimale bygningshøjde reguleres dog ligeledes af et specifikt maksimalt antal etager
pr. bygning. Denne bestemmelse er angivet i kortbilag, således at man kan afgøre det præcise
etageantal for en konkret bygning.
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Lokalplanen har bestemmelser for
placering af ny bebyggelse, som betyder at evt. baghuse kan gives en
brede svarende til halvdelen af facadelængde på hovedhuset. Småhuse,
så som skure og garager skal placeres i forlængelse af disse baghuses
gavle i delområde C, af hensyn til
muligheden for at forstå den oprindelige bystruktur.
I en supplerende lokalplan kan der i udviklingsarealerne planlægges for bebyggelsesprocenter
op til 150 for den enkelte ejendom. En sådan ny lokalplan kan også fastsætte bestemmelser
der giver mulighed for bebyggelse der er større end den nuværende bebyggelse. Der er dog
i denne nye lokalplan at der fastsættes grænser for hvor stor et nybyggeri kan blive.

Disse maksimale bygningshøjder og etager antal er fastlagt på baggrund af en kulturhistoriske
stedsanalyse/Alle tiders Nakskov, 2020, der bl.a. har undersøgt tålegrænser for størrelsen af
ny bebyggelse i forhold til de kulturhistoriske spor og Nakskovs monumentale bygninger.
Samtidigt er det holdt op imod hvilke spor der er mest betydende for forståelsen af Nakskovs
kulturhistorie. Det har bl.a. betydet:
• At der i udviklingsareal 1 og 2, kan planlægges for bygninger op 17,5 m og i 4,5 etager.
Dette er for at skabe mulighed for at omdanne og udvikle det meget blandede område,
så det kan styrke området sammen med Dronningens Pakhus.
• At der i udviklingsareal 3, kan planlægges for bygninger op 16 m og i 3,5 etager. Dette
er for at sikre mulighed for at skabe nye udviklingsmuligheder i Mejerikarreen og langs
Vejlegade. Her er der akut behov for at styrke randbebyggelen langs Vejlegade, som
vurderes væsentlig i forhold til muligheden for at opleve kirken sammen med det historiske gadeforløb.
• At der i udviklingsareal 4 og 5, øst for Nybrogade kan planlægges for bygninger op 16
m og i 3,5 etager. Dette er for at skabe mulighed for at omdanne og udvikle det
området mod parkeringsarealerne, hvor den bedste mulighed for at opleve en af de
sidste rester af befæstningen er.
• At der i udviklingsareal 6, Erlingsvej, Nørrevold og Vejlegade kan planlægges for bygninger op i 17,5 meter og 4,5 etager. Dette er for at skabe mulighed for at erstatte
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•

den nuværende bebyggelse i område med en ny der markere stedet som et vigtigt og
distinkt punkt i byen.
At der i udviklingsareal 7 i Kattesundet kan planlægges for bygninger op i 12 meter
og 2,5 etager. Dette er for at skabe mulighed for at genskabe randbebyggelse i område
i en skal og størrelse der passer i gaden.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Bebyggelsens arkitektur er reguleret af generelle bestemmelser og af dokumentet ”Bevaringsguiden for Nakskov Bymidte”. Denne bevaringsguide er indarbejdet i lokalplanen, på
den måde at renoveringer, ombygninger og nybyggeri skal overholde principperne i bevaringsguiden. Det er formuleret som principperne i erkendelse af at alle bygningerne er forskellige, og derfor bør administreres forskelligt. De principielle retningslinjer og hensigtserklæringer i bevaringsguiden, er suppleret med bestemmelser, som kan komme i anvendelse
hvis en bygning ikke med rimelighed kan anvende bevaringsguiden som grundlag for administrationen af byggesag.
Bebyggelsen skal fastholdes som klassiske byhuse i en lukket/sammenbygget struktur, det
vil sige at den som udgangspunkt er sammenbygget med nabobygningen. I Nakskov er bebyggelsen vokset som længehuse ud fra Vejlegade, Axeltorv og Søndergade. Mange gamle
bygninger er derfor oprindeligt gavlhus som i 1800tallet har fået tilføjet en klassicistisk facade. Nakskov har således de sidste 100-150 år været karakteriseret ved facadehuse, derfor
skal ny gadebebyggelse placeres med facaden og ikke gavlen imod gaden.
Et andet karakteristisk træk
i historiske bymidter som
Nakskovs er, at bygninger
på et hjørne imellem to gader ofte har afskårne hjørner. For at fastholde denne
karakter, fastsættes der bestemmelse om, at nye hjørnebygninger i gaderne skal
opføres med et afskåret
hjørne, med en symmetrisk
afskæring på mellem 1,5 og
2,5 m langs begge gadefacader.
Til facader og gavle, give der to muligheder for materialevalg; enten teglsten (røde eller gule nuancer, blødstøgne sten, eller genbrugssten), eller bindingsværk. Murede teglstensvægge skal fremstå som enten blank mur,
pudset mur eller vandskuret mur. Bindingsværk kan enten være synligt i facaden, eller kalket over stok og sten.
Bygningsdele, der i dag er bindingsværk skal fastholdes
som bindingsværk.
De udvendige bygningssider samt sokler skal fremtræde
efter farverne på bilag B, som er klassiske facadefarver
til byhuse i Danmark, eller med disse blandet med hvidt.

Eksempel på afskåret hjørne.

For at skabe spil i de enkelte facader, kan facaden på stueetagen og 1.sal gives forskellige
toner af samme farve, efter farverne på bilag B. Den mørkeste tone skal dog være i stueetagen. Opdelingen kan også ske ved at den ene etage fremstår i hvid eller en grå nuance.
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Eksempel på forskelige bygningsfacader til detailhandel. Her se forskellen i oplevelsen af bygningen, hvor bygningen til venstre har de oprindelige vindues åbninger, og til højre hvor sammenhæng mellem den oprindelige
bygning og butiksfacaden er forsvundet.

Taget skal udføres som symmetrisk sadeltag, i en vinkel mellem 35° og 50°. Taget skal udformes med opskalkning ved tagfod, og ydervæg afsluttes med gesims. Tagfladerne skal belægges med traditionelle røde brændte vingetegl eller naturskiffer. Der må ikke anvendes
blanke eller reflekterende tagmaterialer, med et glanstal på over 26 efter Dansk Standard
(DS/EN ISO 2813), bortset fra vinduer. Der må ikke opsættes solfangere, solceller o. lign. på
tagfladen, synligt fra gaden.
Elementer som skorsten og brandkamme anvendes sjældent i moderne byggeri, da der er
fundet nye teknologier, som erstatter dem. Men for at få forståelsen af et autentisk, historisk
miljø, er detaljerne vigtige. Så for at fastholde det historiske i gadebilledet, skal eksisterende
synlige brandkamme imellem bygningerne fastholdes, og ved nybyg skal der opføres en
brandkam til nabobygningen. Og udtræk fra en bygnings ventilationsanlæg, emhætter mv.,
kan med fordel udformes som en klassisk skorsten på bygningens tagrygning.
Facaderne i stueetagen må ikke fremstå som ubrudt glasfacade, men skal sammentænkes
med de øvrige etager, så de sammen fremstår som en arkitektonisk helhed. Se eksempel på
illustrationen på side 24.
Vinduer over stueplan skal udformes som dannebrogsvinduer, eller bondevinduer, underopdelt med smalle sprosser. Ved eksisterende bygninger vælges vinduestypen efter eksisterende vindueshuller. Dette gælder også for stueetagen, hvis der er beboelse her.
Lysindtag til tagetagen skal ske ved traditionelle kviste. Kvistene forsynes med zinkbeklædte
sider og med tagbeklædning som det resterende tag. Selve vinduet skal udføres i træ og
enten som dannebrogsvindue eller bondevindue, underopdelt med smalle sprosser. Vinduer i
birum (f.eks. badeværelser) kan anvendes traditionelle ovenlysvinduer.
Et klassisk træk i et byhus, er en indgangsdør direkte fra gaden. Facaden på
den enkelte bygning imod gaden eller strædet skal derfor indeholde en gadedør. Gadedøre og porte skal udformes som revledøre eller fyldningsdøre, evt.
med et mindre glasparti, som eksempelvis illustreret til højre. Gadedøre til erhvervslokaler i stueetagen (butikker) kan udføres med stort glasparti, hvis resten af facaden er butiksfacade.
Selvom lokalplanen opstiller krav for renovering af ikke-bevaringsudpeget bygning, er det ikke til hinder for, at en sådan ikke kan føres tilbage til et oprindeligt udtryk, selvom dette ikke udtryk ikke måtte værre i direkte tråd med bestemmelserne. Bevaringsguiden beskriver også stilarten på områdets ikke-bevaringsudpegede bygninger.
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Lange facader
Størrelsen af bygningerne er vigtigt fordi bygninger og gaderne tilsammen skaber den by
Nakskov er. Nakskov er karakteristisk ved at alle bygninger, på nær nogle enkelte, har relativt
korte facader. Lokalplanen fastsætter derfor en generel maksimal facadelængde på 15 m, og
den eksisterende matrikel struktur skal også markeres i facaderne, så gaden igen får udtrykket med de mange byhuse.
Det betyder f.eks. at hvis butikken H&M skal have en ny facade, skal den opdeles. Det vil give
en virkning som at kan ses på den anden side af Søndergade, hvor butikken ONLY er en
eksemplarisk løsning.
I stræderne er de enkelte bygninger endnu mindre, og her er den maksimale facadelængde
7 m.
Små bygninger
Lokalplanen opstiller ikke særlige krav til materialer til små bygninger, såsom carporten, udhuse eller drivhuse.
Solceller og solfangere
Der kan som udgangspunkt ikke opsættes solceller, solfangere eller lign. inden for lokalplanområdet.
Tekniske installationer
For at området ikke skal fremstå rodet, og for at fastholde det historiske udtryk i området,
samt 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.
Udtræk kan med fordel udformes som en klassisk skorsten på bygningens tagrygning.
Bevaringsværdige bygninger
Se på side 30 afsnit Bevaringsværdige bygninger og i bilag 7 for at finde bygningens stilart.
Her beskrives de karakteristiske træk for den enkelte stilart, de skal anvendes som baggrund
ved renovering og ombygning af en bevaringsværdig bygning.
Skiltning
Lokalplanen har til formål at sikre det særlige kulturmiljø som Nakskov Bymidte udgøre. Derfor fastsætter lokalplanen regulerende bestemmelser for al skiltning inden for lokalplanområdet. Udgangspunktet for reguleringen er at god skiltning har en god informationsværdi. Skiltningen bør derfor være enkel og klar, så budskabet tydeligt formidles.
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Eksempel på placering af skiltning i forhold til bygningens øvrige elementer. Mere omfattende skiltning må kun
omfatte 50% af facaden.

Lokalplanen har ikke et forbud mod skiltning, men det fastsætter ensartede regler for skiltningen. Det betyder at en forretningsdrivende kan forvente at kunne opsætte:
• Skiltning på facaden mod gaderne
• Skiltningen der indeholder navn og logo
• Skiltningen der følger den opdeling af facaden, som f.eks. gesimser, vinduer og døre
skaber.
• Skiltning der er ens for nabobutikker i samme ejendom
Blandt andet fordi Nakskov bymidte er udpeget som kulturmiljø skal al skiltning godkendes
af Lolland Kommune. Der må kun skiltes for erhverv hjemmehørende på den enkelte ejendom, og skiltningen skal fremtræde enkelt og informativt.
Lokalplanområdet og det omkringliggende område er et historisk Kulturmiljø. Der er derfor
fastsat bestemmelser for skilte, der skal sikre, at der tages hensyn til de enkelte bygningers
arkitektur, påvirkningen af naboerhvervenes skiltning og image, samt opfattelsen af området.
For at sikre, at området også i fremtiden fremstår repræsentativt, fastsættes der bestemmelser for, hvornår skilte og reklamer skal være nedtaget efter en virksomheds ophør.
Generelle bestemmelser om skiltning
I bymidten skal skiltning ske i respekt for den enkelte bygnings arkitektur og områdets bymiljø. Det betyder bl.a. at skiltningen ikke må dække over bygningsdetaljer, som f.eks. gesimser, inddækninger, sålbænke, overlukninger, overgange i murværket, sokler, friser, facadeudsmykning mv. Desuden betyder det, at skiltningen skal følge opdelingen af vinduer og
døre mv., så det samlet set kommer til at fremstå harmonisk, i kontakt med butikken eller
erhvervet. 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.
Hvor der er biltrafik i lokalplanområdet, er hastighedsbegrænsningen så lav, at skilte med
ovennævnte højde også kan ses af bilister.
Facadeskiltning
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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
kræver ikke tilladelse.
Facadeskiltning kan overtage bygningen, og derfor må facadeskiltningen maksimalt optage
halvdelen ad den facadelængde som en butik råder over.
Farvede bånd, plader, kasser og 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, f.eks. ved at følge den opdeling der er i facaden, eller ved ikke at overskride tagfod eller
andre vandrette linjer i bygningen.
Gentagelser af det samme skilt eller samme butiksnavn på samme facade slører bygningens
arkitektur og medvirker til et rodet indtryk.
Derudover er der en række bestemmelser om mindre skiltning på facaden f.eks. menuskilte,
udhængsskilte, markiser, vinduesgitre og baldakiner.
Virksomheder der ikke er placeret i butikslokaler, har begrænsede muligheder for skiltning.
Fritstående skilte, flag mv.
Fritstående faste skilte og flagstænger med reklameflag samt løse skilte som A-skilte (klapskilte), beachflag og lign. virker ofte meget dominerende i gadebilledet.
Da fritstående skilte og flag skal placeres på egen grund, vil det ofte ikke være muligt at
placere disse ved gågader, strøggader og centrale byrum.
Som udgangspunkt giver lokalplanen derfor ikke mulighed for at der kan opsættes denne
form for skiltning. Men hvis, der i et evt. fremtidigt gågaderegulativ for Nakskov bliver åbnet
op for denne form for skiltning, vil lokalplanen ikke være til hinder for dette. Men først i det
tilfælde, at der bliver udarbejdet et gågaderegulativ.
Tildækning af vinduer
Når butikker og erhverv skal indpasses i stueetagen, er der nogle gange ønsker om at tildække eksisterende vinduer for at indretningen
af butikken kan optimeres.
Hvis vinduer ønskes afskærmet mod indkig,
skal dette som udgangspunkt ske ved udstilling, så der stadig er tale om spændende og
”levende” facader, der bidrager til en tryg og
interessant bymidte.
Billboards og bannere
Grundet området historiske karakter er det
vurderet, at billboards (plakattavler), rulleskilte, gavlreklamer, bannerskiltning og lign.
ikke kan indpasses i det bebyggede miljø. Bannerskiltning kan i visse tilfælde give gener i blæsevejr.

Eksempel på tildækning af dele af vinduer.

Bannere og flagguirlander kan dog tillades som reklame for f.eks. særlige åbningstider ved
tidsbegrænsede aktiviteter som udsalg, julehandel og lign. samt begivenheder af almen interesse som f.eks. byfester, festivaller og større sportsarrangementer. I Søndergade kan de
tillades opsat på tværs af vejen, da der ikke er kørende trafik her.
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Digital skiltning
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. Da lokalplanen har til formål af sikre det historiske
købstadsmiljø, gives der udgangspunkt ikke tilladelse til digitale skilte inden for lokalplanområdet.
Anden udsmykning
Ud over den mere traditionelle skiltning, har der altid været eksempler på, at man forsøger
at tiltrække opmærksomhed ved anderledes skiltning, som f.eks. påmaling af store reklamer
på gavle og facader. Denne type kommunikationer er ligeledes reguleret at lokalplanen.
Belysningen af facader kan være med til skabe en attraktiv oplevelse, understrege et steds
eller en bygnings særlige karakter og styrke bylivet.

Figur 14 Foto af Axeltorv 16, der r udpeget som bevaringsværdig af hensyn til kulturmiljøet Nakskov Bymidte

Bevaringsværdig bebyggelse
DIVE-analysen, der ligger til grund for lokalplanen, tager også afsæt i den række af analyser af bygninger og kulturmiljøer som er udarbejdet i Nakskov, bl.a. SAVE-vurderingen af
bygningerne inden for lokalplanområdet, der er revideret i 2018-2020.
DIVE-analysen og SAVE-vurderingen er brugt som baggrund for udpegning af bevaringsværdige bygninger i lokalplanen, således at nogle bygninger er udpeget bevaringsværdige
på grund af deres betydning for kulturmiljøet, andre på grund af deres egen kulturhistorike
værdi og stand, og andre igen på grund af begge forhold. Dette har derfor også medført at
mange bygninger er udpeget bevaringsværdige, og at der er forskellige typer bestemmelser
for de forskellige udpegningsgrundlag.
Tidsdybde
DIVE-analysen har vist at Nakskov er en by med en stor og velbevaret tidsdybde (bygninger
fra mange historiske perioder) i bygningsmassen, hvilket især er synligt i Søndergade.
Mange bygninger inden for lokalplanområdet er opført for flere hundrede år siden, og er siden ombygget mange gange i tidernes løb. En typisk udvikling er bindingsværksbygning,
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som på et tidspunkt har fået en helt ny facade ud imod gaden. En facade, som har fulgt en
ny tids arkitektoniske mode. De står med muret facade imod gaden, men med bindingsværk
imod gården/stræderne.
Denne tidsdybde er et resultat af skiftende tiders behov, planlægning, bygningspræferencer
og økonomiske konjunkturer, som har sat sit præg på både del og helhed i bymidten. At
satse på at fremkalde elementer fra en enkelt privilegeret periode i den lange historiske udvikling vil være fattigt i forhold til den mangfoldighed som viser sig når man dykker ned i
bydelenes mange forskellige typologier, monumenter, strukturer, navne, sammenhænge.
Bevaring søger typisk at bevare eller genskabe bygningers originale udtrykt, men da bebyggelsen i f.eks. Søndergade fortæller historien om at købstadens borger i 1800-tallet udviklede middelalderbygninger med klassiske facader, skal man være opmærksom på ikke at
fjerne denne fortælling i ønsket om at genskabe den originale arkitektur.
Konklusionen om at tidsdybden i bebyggelsen, eller de mange forskellige århundreder som
bygningerne i Nakskov stammer fra, er meget væsentligt for Nakskovs kvalitet og identitet,
betyder, at bevaring i Nakskov er mere nuanceret end normalt. Det er en kvalitet og en
værdi, der skal bevares og fremmes ved fremtidige istandsættelser af bebyggelsen.
Derfor skal man være opmærksom på hvad man fastsætter som ”oprindelig” arkitektonisk
udtryk f.eks. i forbindelse med genopførelse af et byggeri. I Søndergade betyder det typisk,
den udformning en bygning havde umiddelbart efter opbygning i 1800-tallet, mens bygninger i f.eks. Farverenstræde har et oprindelig udtryk helt tilbage fra middelalderen.
Kulturmiljø/Struktur
Bevaringen af bygninger kan også tage afsæt i bygningernes betydning for kulturmiljøet. I
Nakskov knytter det sig tæt til den overordnede struktur dannet af gadeforløbet VejlegadeAxeltorv-Søndergade, og disses sidegader og stræder. Mange bygninger er således vigtige
og umistelige i en kulturmiljømæssig forstand, selvom de f.eks. ikke har stor arkitektonisk
værdi eller ikke fremstår fuldt originale. Dette har medført at stort set alle gadehuse inden
for lokalplanens område er udpeget bevaringsværdige, og dermed vil kunne søge støtte.
Hovedparten af bygningerne er som udgangspunkt i en god eller ok fysisk stand.
Skalaen for hvilke bygninger der bliver udpeget som bevaringsværdige er derfor også udvidet.
Kulturmiljøet i Nakskov Bymidte vil blive påvirket negativ af selv en delvis udskiftning af bebyggelsen og er derfor følsomt over for en generel udskiftning af bygningsmassen i lokalplanområdet.
SAVE-vurdering og DIVE-monumenter
Det er typisk at man i lokalplaner udpeger bygninger med en værdi på 1-4 på SAVE-skalaen
som bevaringsværdige. Men da lokalplanen bl.a. er baggrund for en støttefond til forbedring
af det bebyggede miljø inden for Nakskovs middelalder- / renæssanceby, og da denne fond
udelukkende støtter bevaringsudpegede bygninger, er det besluttet at udvide den del af
skalaen, hvor bygninger udpeges fra, fra værdi 1-4 til værdi 1-6, samt at til tilføje bygninger der er bevaringsværdige ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Skalaen er således udvidet
på baggrund af en vurdering om, at selvom bygningerne der nu er en 5’er eller 6’er på skalaen, så skal det for manges vedkommende ikke meget til, i form af renovering og tilbageførsel mod oprindeligt udtryk, for at trække dem op på et langt højere niveau, til glæde for
det samlede gadebillede og kulturmiljø.
DIVE-analysen udpeger en række bygningsmæssige monumenter, som er umistelig fra forståelsen af Nakskov. Det omfatter f.eks. det tidligere Rådhus og bygningerne omkring Badstuestrædet på Axeltorv, men også bygninger ved Lilletorv (Sønderport) og handelsskolen
ved den nordlige ankomst til bymidten. Disse falder også i tråd med SAVE-vurderingen.
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Særlig udfordring
En særlig problemstilling er de sidste årtiers gentagende facadeombygninger, som har været med til at forringe mange af bygningernes udtryk ud imod gaden. Et eksempel er i handelsgaderne, hvor 1./2.sal og til dels tagetagen mange steder står som en helhed, men
uden sammenhæng til stueetagen. I tidens løb er butiksvinduerne blevet større og større,
hvilket mange steder har endt med visuelt at skære bygningen over, så sammenhængen
imellem stue og førstesal er forsvundet.
Bevaringsværdige bygninger
Lokalplanen udpeger 281 bygninger som bevaringsværdig, herunder at fastholde bevaringsudpegningen på en væsentlig del af disse bygninger fra tidligere lokalplan eller kommuneplan udpegninger. Det faktiske tal er noget lavere, da flere bygninger optræder i flere udpegninger. Bygningerne fremgår alle af lokalplanens §9.1 - §9.3, og kortbilag 7. De bevaringsværdige bygninger opdeles i 3 grupper; karakter bærende bygninger, generelt bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige bygninger der fastholder Nakskovs middelalder struktur.
En karakterbærende bevaringsværdig bygning, skal bevares i dens oprindelige arkitektur,
materiale- og farvevalg. Langs Søndergade og Axeltorv vurderes bygningernes oprindelige
arkitektur i forhold til de enkelte facader, og ikke i forhold til bygningens registrerede opførelsesår, fordi der i gennem århundrede er sket væsentlige opbygninger af f.eks. facaderne,
som ny er et karakterbærende træk.

Figur 15 Udpegning af karakterbærende bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet.

Ved genopførelse af en karakterbærende bevaringsværdig bygning, efter f.eks. brand, eller
anden natur- eller menneskeskabt skade på bygningerne, skal dette ske efter den oprindelige arkitektur og farveholdning, og på det oprindelige byggested.
En karakterbærende 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.
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Figur 16 Udpegning af generelt bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet

En generelt bevaringsværdig bygning, skal bevares evt. tilbageføres til dens oprindelige arkitektur, materiale- og farvevalg. Ved genopførelse af en generelt bevaringsværdig bygning,
efter f.eks. brand og nedrivning, skal dette ske med samme højde, placering og facadetakt.
En generelt bevaringsværdig bygning må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres med mindre Lolland Kommune giver tilladelse til det.
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Figur 17 Udpeget af strukturelt bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet

Endelig er bebyggelsen langs gaderne og stræderne generelt underlagt bestemmelser der
sikrer at bebyggelsen i størrelse og placering også i fremtiden skal fastholde den middelalderlige vejstruktur.
I udviklingsarealerne kan en ny lokalplan ligeledes ophæve bevaringsværdi, hvis det vurderes nødvendigt for gennemførelsen af en fornyelse af bygningsmassen.

Figur 18 Foto af haven bag Thiesen Gaard, der er et af få grønne områder i Nakskov Bymidte
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Ubebyggede arealer
Gadebelægningen i stræderne
Flere af stræderne i Nakskov har i tidens løbe fået en ens belægning bestående af gule klinker
og chaussesten. For at fastholde et ensartet udtryk i byens stræder, skal denne belægning
fastholdes i disse stræder (Kongenstofte, Tolderensstræde, Bibrostræde og Kattesundet) og
den skal gentages ved en omlægning af belægningen i de resterende stræder (Blindestræde
og Farverensstræde).
I Blindestræde skal den nye belægning dog tænkes sammen med den oprindelige belægning,
der stadig er til stede og dominerende i Parkers Gård.
DIVE-analysen anbefaler ligeledes at der etableres en ensartet belægning i gadeforløbet Vejlegade-Axeltorv-Søndergade.
Friarealer
Lolland Kommune har fastlagt generelle rammer for fri/opholdsarealer. Disse er indarbejdet i denne lokalplan, således at ved byggerier
udlægges udendørs friarealer, som bl.a. kan
bruges til opholdsarealer og legeområder. I de
udendørs friarealer er parkerings- og vejarealer ikke medregnet.
For at sikre gode boliger stilles der ved nybyggeri og ved tilbygning til eksisterende bebyggelse, krav om, at der på den enkelte grund
sikres friarealer svarende til mindst 30 % af
boligetagearealet, heraf kan 1/3 (svarende til
10% af det samlede boligetageareal) tillades
som altaner, og udført som havestuer, overdækket atrium mv.

Med friareal forstås grunden ubebyggede areal,
med undtagelse af parkerings- og tilkørselsarealer.
Ubebyggede arealer, forstås som hele ejendommens areal undtaget det areal, der er under tag,
dvs. at det ubebyggede areal er inkl. parkerings- og
tilkørselsarealer.
Befæstet areal, er den del af grunden, der er forsynet med fast belægning, f.eks. i form af fliser eller
asfalt.
Bebygget areal, er det samlede grundareal af samtlige bygninger på en grund, inkl. småbygninger som
garager, carporte, drivhuse og skure. Arealet udgøres af de(n) nederste etage(r), målt til ydersiden af
de(n) enkelte bygning(er). Her er ingen fradrag
som ved bebyggelsesprocenten.
Kombinationen af det befæstede areal og bebyggede areal giver ejendommens befæstelsesgrad,
som anvendes i forbindelse med regnvandsafledning i forhold til den gældende spildevandsplan.

Ved bebyggelser med mere end 10 boliger
gælder, at mindst 10 % af det samlede grundareal i lokalplanområdet skal anvendes til fælles friarealer for bebyggelsen. Dette bliver f.eks.
relevant i forbindelse med en evt. lokalplan for et udviklingsareal.
Ved bygninger for erhverv, undervisning, hoteller, kulturelle formål og lignende skal friarealet
udgøre mindst 5 % af etagearealet.
Parkering
For området fastsættes kommuneplanens generelle rammer for parkeringskapacitet. Området
er dog så fuldt udbygget, at parkeringen i området må fastsættes ved en konkret vurdering i
forbindelse med den enkelte nybyg og ved anvendelsesændring i forbindelse med byggeansøgning og gennem en evt. dispensation.
Før ny bebyggelse tages i brug skal parkeringspladserne være etableret i overensstemmelse
med lokalplanens bestemmelser.
Befæstede arealer
I lokalplanen fastlægges bestemmelse om, at befæstede arealer kun må etableres, hvor det
er nødvendigt for trafik, parkering og ophold/terrasser.
For at mindske risikoen for oversvømmelser ved voldsomme skybrud fastlægger lokalplanen,
at maks. 30 % af områdets ubebyggede arealer må være befæstet areal. Det betyder, at
maksimalt 30 % af de ubebyggede arealer må befæstes med en tæt belægning, som f.eks.
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asfalt eller fliser, og at man i stedet skal benytte f.eks. skærver, grus eller armeringssten,
som tillader nedsivning af regnvand.
Ved en kombination af graden af det befæstede areal og det bebyggede areal på den enkelte
grund som er større end afløbskoefficienten, fastsat i den gældende spildevandsplan for kloakoplandet, skal regnvandsafledningen forsinkes, afledes ved at benytte LAR-løsninger eller
befæstelsesgraden skal reduceres.
Formålet med denne bestemmelse er, at den direkte afledning af overfladevand minimeres
af hensyn til kloaksystemerne. Bestemmelsen imødekommer således klimaudviklingen med
tiltagende ekstreme regnskyl.
Byøkologiske foranstaltninger
På de ubebyggede arealer kan der efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse etableres
byøkologiske foranstaltninger som f.eks. regnbede, solceller o.lign. til brug for beboere inden for området.
Hegn og beplantning
Ubebyggede arealer mod gader og stræder må kun hegnes med mur i 180 cm højde, opført i mursten og med en
rød teglstensoverlægger i vejskelet. Der kan sættes en
revledør eller -port i muren. For hver 5 meter etableres
en muret søjle.
Ved offentligt tilgængelige arealer langs gader og stræder
skal markeringen af skel ske ved træer med en stammeomkreds på 18-20 cm, og åbent stakit max 60 cm. På
hjørnegrunde skal hjørnet markeres med træer. I øvrigt
skal træer i vejskel plantes med ca. 5 meters mellemrum.
Hegning af ubebyggede arealer er særligt vigtigt ved nedrivning af bygninger.
Hegning mellem naboer reguleres af hegnsloven.
Oplag
Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer,
skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et
ordentligt udseende ligesom en passende orden skal overholdes.
Oplagring af varer, affald mv. uden for bygninger eller
uden for 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.
Belysning
Belysning af parkeringsarealer, veje, sti- og friarealer må kun udføres som parkbelysning på
lave standere, maks. 4 meter.
Træer
Parkerings- og torvearealer 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.
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Bevaringsværdige træer
Med lokalplanen udpeges 6 træer i Nakskov Bymidte som bevaringsværdige. De er vist på
kortbilag 8, og det er:
1 træ i Blindestræde nr.6
1 træ i Søndergade 14
1 træ i Vejlegade 7 ved Tolderenstrædet nr. 13.
1 træ i Vejlegade 35
1 træ i Forsyningsgaden udfor Søndergade 23
2 træer i Axeltorv 3 i Theisens Gård
2 træer i Nygade nr. 4 på fortidsmindet.
4 træer i Nybrogade ud for nr. 5
6 træer i Erlingsvej ud for nr. 2-6
De viste bevaringsværdige træer må ikke fældes eller beskæres kraftigt uden Lolland Kommunes tilladelse. Bevaringsværdige træer, der efter Lolland Kommunes tilladelse fældes, skal
erstattes af ny tilsvarende beplantning.
Udviklingsarealer
I udviklingsarealer kan der i en supplerende lokalplan fastsættes andre bestemmelser om
ubebyggede arealer. Der er bl.a. mulighed for at en ny lokalplan kan sikre at evt. opgravet
jord inden for udviklingsarealet kan anvendes til terrænregulering, under nye belægninger
eller som del af LAR-løsninger. Genanvendelse vil ofte være en fordel både miljømæssigt og
økonomisk.
Miljøhuse
Der er i lokalplanen skabt mulighed for der i afgrænsede områder kan etableres fælles indsamling af affald eller genbrugsmaterialer. Disse kan etableres som erstatning for bygninger
der er nedrevet. Samtidigt er der mulighed for at etablere midlertidige løsninger som forberedelse til disse permanente miljøhuse.
Behovet for miljøhuse er særlig i Nakskov bymidte, da det på grund af de smalle gader og
stræder er meget vanskeligt at afhente affald og genbrugsmateriale ved de enkelte bygninger, ligesom det kun er muligt at have containere og beholdere stående i gaderne.
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.
Gennemført inddragelse af interessenter
Der har løbende været inddragelse i udarbejdelsen af lokalplanen. Særligt har der været inddragelse ifm:
• Inddragelse af handelsstandsforening, bygningsejere og butiksindehavere i bymidten i
2019
• Inddragelse af beboere, grundejere og andre relevante interessenter i forarbejde til lokalplanlægning i Mejerikarreen i 2019
• Løbende dialog med bl.a. Slots og Kulturstyrelsen, Stiftet og Museum LF
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Statslig 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.
Lokalplanområdet omfatter bl.a. bymidtearealerne imellem Vejlegade-Axeltorv-Søndergade og Havnegade, og ligger dermed ud til
Nakskov Havn. Lokalplanområdet må derfor
anses for at være omfattet af planlovens bestemmelser omkring kystnær byzone.
Området er fuldt udbygget og lokalplanen ligFigur 19 Lokalplanområdet i forhold til Nakskov Havn
ger som udgangspunkt ikke op til at der vil
kunne ske store omdannelser i området. Området består af historiske stæder, gader og bygninger, som lokalplanen har til formål at sikre,
så denne del af Nakskov fastholder sit udtryk som en historisk havneby og købstad.
Lokalplanområdet er omfattet af bebyggelse i
varierende højder. I de gamle stræder er bebyggelsen fortrinsvis lav (maks. 1½ etage),
imens bebyggelsen langs Havnegade samt
Vejlegade/Søndergade/Axeltorv generelt er
2½ etage, maks. 16 m. Lokalplanen har til formål at sikre, at bebyggelsen overordnet set
fastholdes med nuværende profil, for derved
ikke at medfører væsentlige ændringer ved
byens profil ud imod havnen.
Samlet set vurderes det, at lokalplanen ikke
medfører ændringer af Nakskov Bys kystprofil.

Figur 20 Lokalplanområdet set fra indsejlingen til Nak-

skov Havn
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 og lignende, der kan holde vandet ude ved en stormflod. Lolland Kommune arbejder videre med løsningsmodeller, men grundlæggende er det grundejerne i det område,
hvor der er behov for beskyttelse, som skal betale foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse fra havet. Nye tiltag må dog ikke være i strid med risikostyringsplanen.
Risikostyringsplanen kan ses på kommunens hjemmeside www.lolland.dk.
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Staten har udarbejdet oversvømmelseskort, der viser hvor, hvor ofte og i hvilken højde, oversvømmelser anslås at komme. Lolland Kommune har udarbejdet supplerende og mere deltaljerede kort, som kan ses på Lolland Kommunes kortløsning.
Konklusion:
Lokalplanområdet ligger lige ud til Nakskov
Havn, og ligger imellem 1 og 5 m over normal
vandstand. Havnekajen har en minimumshøjde på 1,65 m, hvilket vil sige, at dele af
lokalplanområdet kan være i risiko for at blive
oversvømmet, når vandstanden når op over
1,65 m over dagligvande vandstand.
Dele af lokalplanområdet 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.

Figur 21 Oversvømmelse af Nakskov Havn, 2006 Foto
Alex Sunding

Derudover har der tidligere været situationer
med ophobning af vand i Havnegade i forbindelse med kraftig regn eller skybrud. Da kajkanten er højere end den bagvejdliggende vejbane, er der opstået ”et badekar”. Der er dog blevet taget hånd om denne udfordring ved
renovering og udbygning af regnvandsbrøndene i Havnegade. Disse er dog ikke testet, da der
ikke har været vandstand over havnekajen siden udbygningen.
I 2021 skal risikostyringsplanen revideres og der arbejdes på en fælles samlet højvandssikring
af Nakskov By, men der er ikke en fast tidshorisont på denne.
Anbefaling:
Det anbefales derfor, at man ved renovering af eksisterende bebyggelse eller opførelse af ny
bebyggelse, opholdsarealer osv. bør tage hensyn til den lave, havnenære beliggenhed i forhold til indretning, materialevalg og placering af installationer.
Områder med særlige drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet 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.
Naturbeskyttelse
Natura 2000 og Natura 2000 oplande
Lokalplanområdet ligger i nærheden af, men dog ikke helt ud til Nakskov Indrefjord, som er
omfattet af Natura 2000 (179, Nakskov Fjord og Inderfjord). Lokalplanområdet er dog omfattet af ”Opland til meget sårbare Natura 2000 områder”.
Jævnfør § 4 i 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.

40

LOKALPLAN 360-130 Bymidteområde i Nakskov

Lokalplanen ligger ikke op til at der sker konkrete ændringer. Områdets anvendelse og bebyggelsestæthed vil være uændret i forhold til
de nuværende forhold. Lokalplanen fastsætter
krav i forhold til renovering af bebyggelsen i
området, og skal sikre at evt. ny bebyggelse
holder samme skala og anvendelse som det
resterende.
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 22 Natura2000, vist med gul signatur.

Beskyttede dyre- og plantearter
Jævnfør § 7 i 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 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 lokalplanområdet. 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.
Inden for lokalplanområdet findes der dog en stor del historiske bygninger og enkelte gamle
træer, som kan være hjem for flagermus. Der henstilles derfor til, at Naturstyrelsen kontaktes, i fald der skal ske nedrivning af gamle bygninger eller fældning af stører træer inden for
lokalplanområdet, da de kan være hjem for flagermus. Naturstyrelsen er myndighed på bilag
IV-arterne.
Bygningsfredning
Inden for lokalplanområdet ligger der flere fredede bygninger.
Forud for igangsættelse af bygningsarbejder
vedrørende en fredet bygning, som går ud
over almindelig vedligeholdelse, kræver det
tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen efter kapitel 3 i lov om bygningsfredning og bevaring
af bygninger og bymiljøer. Det samme gælder
ved opsætning af lysinstallationer, antenner,
parabolantenner og lignende, samt skiltning
på facader og tagflader.
Figur 23 Fredede bygninger, Axeltorv 1 og 3.
Informationer om bygningsarbejde eller vedligehold af en fredet bygning kan ses på kulturstyrelsenshjemmeside: http://kulturstyrelsen.dk
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.
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Fredet fortidsminde
I lokalplanens østlige del ligger en synlig rest
af den tidligere renæssancevold, som er et beskyttet fortidsminde efter museumslovens §
29e. (Se figur 24)
Der må ikke foretages ændring i tilstanden af
fortidsminder. Der må heller ikke foretages
udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsminder. Der er forbud mod alle fysiske indgreb i
selve fortidsmindet. Det vil sige, at handlinger, der indebærer påvirkning af fortidsmindets indhold og overflade, er forbudt.

Figur 24 Fredede fortidsminder, vist med rød signatur.

Græsning på fortidsminder er tilladt, hvis
græsningen ikke beskadiger fortidsmindet. Det er også tilladt at fælde bevoksning på fortidsminder og foretage pleje, så længe plejen ikke medfører fysiske indgreb i fortidsmindet (museumslovens § 29 e, stk. 1).
Der kan ligge ikke-registrerede dele af forsvarsværkerne omkring den gamle bykerne. Der
gøres opmærksom på, at et forsvarsanlæg, som renæssancevolden, og den tidligere middelalderlige forsvarsvold omkring Nakskov er omfattet af automatisk beskyttelse, hvis de er
synlige i terrænet. Det betyder, at ikke-registrerede, men synlige dele af voldanlægget, er
omfattet af de samme regler som fortidsminder, de udpegede dele af volden.
Fortidsmindebeskyttelseslinjen
Beskyttede fortidsminder er også omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 18, der fastlægger
en beskyttelseslinje på 100 meter omkring beskyttede fortidsminder.
Ovennævnte beskyttede fortidsminde, er dog
omfattet af en reduceret fortidsmindebeskyttelseslinje, som går ind over lokalplanområdets østlige ende.
Derudover er den vestlige ende af lokalplanområdet omfattet af en fortidsmindebeskyttelseslinje i forhold til en anden del af det
Figur 22 Fortidsmindebeskyttelseslinje, vist med rosa
gamle voldanlæg, som ligeledes er et beskytsignatur. (Med rød ses fredede fortidsminder).
tet fortidsminde efter museumslovens § 29e.
Her ligger selve det beskyttede fortidsminde
dog uden for lokalplanområdet. Omkring dette fortidsminde er der en 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje som omfatter dele af lokalplanområdets nordligste matrikler.
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er, at sikre fortidsmindets værdi 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. Findes der skjulte, tilknyttede fortidsminder inden for linjen, er de fredet på lige fod med de synlige, og tilstanden af disse må ikke
ændres.
Enhver ændring af tilstanden af arealet indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen forudsætter
at Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.
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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 berøre fortidsminder under jordoverfladen.
Linjen og bestemmelserne tolkes meget restriktivt, herunder også i forhold til placering og
højde af ny bebyggelse, inden for linjen.
Kulturarvsareal
Stort set hele lokalplanområdet ligger i inden
for et kulturarvsareal, hvilket vil sige at der er
stor sandsynlighed for at finde fortidsminder i
jorden.
Et kulturarvsareal er udpeget af kulturstyrelsen og omfatter et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder. Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan,
som her, indeholde fredede fortidsminder. (se
til højre)
Kulturarvsarealerne skal advare potentielle
Figur 23 Kulturarvsareal, vist med brun signatur.
bygherrer om, at der er væsentlige fortidsminBlå prikker er registrerede, ikke fredede fund.
der i området og at det kan være hensigtsmæssigt at revurdere anlægsarbejdet, så fortidsminderne bevares på stedet. Kulturarvsarealerne er tænkt som et incitament til at bevare fortidsminderne.
Ved tidligere anlægsprojekter inden for Nakskovs kulturarvsareal er der registreret levn efter
både middelalder- og renæssancebyen. Det drejer sig om levn efter den befæstning, som har
omgivet Nakskov i 1600-tallet, rester efter et bolværk ved havnen samt bebyggelseslevn fra
stenalderen, middelalderen og renæssancen. Fortidsminderne fremkom ofte ca. 20-30 cm
under det nuværende terrænniveau.
På baggrund af ovenstående er det vurderet, at der i forbindelse med anlægsarbejde inden
for lokalplanområdet er en meget stor risiko for at påtræffe væsentlige jordfaste fortidsminder. Jordfaste fortidsminder er omfattet af Museumslovens kapitel 8 § 27, hvorfor det anbefales at tage kontakt til museet for at høre om de anbefaler en arkæologisk forundersøgelse
forud for et eventuelt anlægsarbejde.
Kommuneplan
Hovedstruktur og retningslinjer
Kulturarv:
Lokalplanområdet ligger inden for de to værdifulde kulturmiljøer ”Nakskov Middelalderby” 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.
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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”.
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”.
Lokalplanen er en bevarende lokalplan, og har til formål at understøtter det historiske kulturmiljø i form af bl.a. bygningsbevaring og fastholdelse af gade-/strædeforløb, og indarbejder
derfor krav til både eksisterende og nyt byggeri for at understøtte dette. Både i forhold til
størrelser, farver og materialeholdning.
I kommuneplantillægget Fra Nakskov Kommune fra 1992 fastsættes der krav om trævinduer.
Det er dog vurderet, at lokalplanen ikke er i strid med retningslinjen, selvom kravet om trævinduer ikke indarbejdes. I dag findes der vinduer i andre materialer, som overholder moderne krav til et vindue, og som er tilpasset historiske ejendomme.
Generelt understøtter lokalplanen kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer omkring
bygnings- og kulturmiljøbevaring.
Handel og erhverv:
Hele lokalplanområdet ligger inden for kommunens bymidteområde i forhold til detailhandel.
Lokalplanen skal understøtte det eksisterende handelsliv inden for lokalplanområdet, og er i
tråd med kommuneplanens bymidteudpegning.
Politik for detailhandel (uddrag)
Detailhandelen er med til at skabe og fastholde liv i byerne. Detailhandel er i dag mere
end basale indkøb. Det er en kombination af indkøb, fornøjelse og oplevelser for hele
familien med mulighed for at se andre mennesker og vælge mellem butikker, varer og
spisesteder.
Det er afgørende for at sikre byerne som attraktive handelsbyer, at der ikke sker en for
stor geograﬁsk spredning af detailhandelen. Butikkerne skal så vidt muligt holdes samlet
og gerne sammen med caféer samt diverse kulturelle tilbud. I Nakskov og Maribo skal
detailhandelen styrkes ved at fastholde og koncentrere butikkerne i de velfungerende
handelsstrøg.
Den fortsatte detailhandelsudvikling i hovedbyerne Nakskov og Maribo skal støttes indenfor de historiske bykerner, tæt ved andre af byernes servicetilbud, banegårde og
busstationer og sikre, at byerne fastholder deres positioner som attraktive handelsbyer
i den sydlige del af Region Sjælland.
Erhvervsmålsætning: (uddrag)
Lolland skal opleves som et attraktivt sted for placering af nuværende og kommende
virksomheder, hvor der kan tilbydes tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft.
Erhverv
Retningslinje 3.1.3 Ved lokalisering af nye erhvervsvirksomheder og i lokalplanlægningen af erhvervsområder skal der tages udgangspunkt i Lolland Kommunes 6 lokaliseringskategorier for virksomheder (ABCDEF - modellen).
Lokalplanen er bevarende, men har samtidig til formål at understøtte handelslivet i den historiske del af Nakskov. Lokalplanen fastsætter områdets anvendelse til ”Bymidteområde til
centerformål som boliger blandet med bymæssige funktioner som f.eks. butikker, boliger,
offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2”,
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hvilket giver mulighed for en lang række butikker, samt restaurationer/caféer og muligheden
for diverse kulturelle tilbud.
Erhvervsområderne kategoriseres efter Lolland Kommunes ABCDEF-model, der kategoriserer
erhvervsområderne efter en erhvervs-, miljø- og transportplanlægningsmetode. Hvor A er
”Centerområde - Blandet byområde med detailhandel, kontor og service.” Det vil sige, erhvervstyper, der er naturligt indpasset i bymidter. Det er derfor indarbejdet i lokalplanens
anvendelse.
I forhold til detailhandel og erhverv inden for området fastsætter lokalplanen bestemmelser
omkring skiltning, så der sker en ensretning, af reglerne jf. kommunens skilteadministration,
og så skiltningen på den enkelte butik ikke bliver så dominerende, at den skjuler andres.
Bestemmelserne skal desuden understøtte områdets karakter.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer
omkring detailhandel og erhverv.
Bolig:
Inden for lokalplanområdet ligger en stor del boliger, hvilket fastholdes med lokalplanen.
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.
Selvom der er tale om en bevarende lokalplan, så tager lokalplanen hånd om nogle af de
udfordringer boliger kan have inden for et historisk område, hvor boligmassen kan være udfordret i forhold til moderne standarter. Især er boligstørrelsen en del af udfordringen i gamle
boliger. Det generelle krav til boligstørrelserne er steget væsentligt siden langs største delen
af boligerne inden for lokalplanområdet blev opført.
Lokalplanen er ikke til hinder for at små boliger kan lægges samme til større, men stiller dog
krav til, at den udvendige udformning af bygningen fastholdes som visuelt opdelte bygninger,
for derved at fastholde det visuelle udtryk i gaderne.
Kravet til opførelse af ny bebyggelse efter nedrivning, betyder at facaden fortsat skal understøtte den oprindelige matrikel opdeling, for på samme tid, at opfylde kravet i forhold til
kulturmiljøet, og til moderne boliger.
Lokalplanen øger desuden bebyggelsesprocenten i dele af området, for igen at understøtte
krav om større boliger. Men igen er dette indarbejdet i forhold til fastholdelse af kulturmiljøet,
så udvidelse af eksisterende boliger, eller opførelse af nye, sker med udgangspunkt i den
eksisterende struktur og byggeskik.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer
omkring boliger.
Generelle rammer
Lokalplanen overholder kommuneplanens generelle retningslinjer, med undtagelse af bestemmelserne omkring telemaster.
Da der er tale om et værdifuldt kulturmiljø, og derfor vil lokalplanen ikke give mulighed for,
at der kan opstilles telemaster inden for området. På den sydlige havnekaj, umiddelbart uden
for lokalplanområdet er der flere eksisterende høje bygninger/siloer, hvortil sendeanlæg henvises til.
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Kommuneplanramme
I Kommuneplan 2017-2029 indgår lokalplanområdet i de 5 eksisterende rammeområder:
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
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne, med undtagelse af:
• Kravet omkring trævinduer og –døre, der er fastsat i kommuneplanrammerne 360-C10,
367-C1A og 367-C3
Bebyggelsesprocent for de fem eksisterende rammer er:
• 367-C1A – 90 for området som helhed.
• 367-C3 – 60 for området som helhed.
• 360-BE18 – 10 for området som helhed.
• 367-C2B – 110 for området som helhed.
• 360-C10 – 110 for området som helhed.
• Bygningshøjden for tre rammeområder 367-C1A, 367-C2B og 360-C10 er fastsat til 16
meter og 2½ etage.
Konklusion
Overordnet set er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, retningslinjer og rammerne, med undtagelse af:
• At der er i kommuneplanrammerne 360-C10 og 367-C1A, 367-C3 fastsættes krav om trævinduer og –døre. Da nærværende lokalplan skal give mulighed for træ-alu vinduer, kræver
det en ændring af ovennævnte 3 kommuneplanrammer.
• At bebyggelsesprocenten i kommuneplanramme 367-C3 er på 60, i 360-BE18 er på 10 og
367-C1A er på 90. Da lokalplanområdet på dette område er forholdsvist homogent, og
giver den dermed mulighed for en bebyggelsesprocent på 110 for hele lokalplanområdet.
Det er derfor besluttet at udarbejde en ny kommuneplanramme, som omfatter lokalplanområdet. Dette kræver det en ændring af ovennævnte 3 kommuneplanrammer.
• At bebyggelsesprocenten i kommuneplanramme 367-C3 er på 60 og 367-C1A er på 90,
360-C10 og 367-C2B er på 110. Da lokalplanen omfatter 7 udviklingsarealer, hvor der med
udarbejdelse af en ny lokalplan kan gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 150, er
det besluttet at udarbejde en ny kommuneplanramme, som omfatter disse 7 arealer, hvilket kræver en ændring af ovennævnte kommuneplanrammer.
• At bygningshøjden i kommuneplanramme 367-C1A, 367-C2B og 360-C10 på 16 meter –
2½ etage. Lokalplanen omfatter 7 udviklingsarealer, hvor af der med ny lokalplan kan
gives mulighed for en bygningshøjder i 6 af dem. Det er bygningshøjde og etager: på
imellem 16 meter – 3,5 etager, 17,5 meter – 4,5 etager og 17,5 meter – 5 etager. Det er
derfor besluttet, at udarbejde en ny kommuneplanramme, som omfatter disse 6 arealer,
hvilket kræver en ændring af ovennævnte kommuneplanrammer. – Dette ovennævnte
punkt vil være samme kommuneplanramme.
Før nærværende lokalplanen kan godkendes, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som
beskriver ovennævnte forhold.
Tillæg 24 til Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet sideløbede med nærværende lokalplan, og er bilag til denne lokalplan. Kommuneplantillægget er i høring i samme periode
som denne lokalplan.
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Kommuneplantillægget udarbejder to nye rammer i Nakskov bymidte. De to nye rammer
fremkommer ved ændring af afgræsningen på de 5 eksisterende kommuneplanrammer og
er dermed ikke nyudlæg.
Bestemmelserne i de tilbageværende dele af de eksisterende 5 kommuneplanrammer ændres ikke, men rammerne vil få nye numre. De fremtidige rammeafgrænsninger, bestemmelser og numre for de 5 eksisterende kommuneplanrammer kan ses i Kommuneplantillæg
24.
Nedenfor ses de to nye kommuneplanrammer for lokalplanområdet.
Nye kommuneplanrammer:
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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, udnyttet
tagetage.
Maks. bygningshøjde på 16 meter.

•

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

•

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.
Maks. etager: 5
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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 og
133c, 170a 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

samt alle parceller der efter endelige
vedtagelse udstykkes fra de nævnte
ejendomme.
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Lokalplaner

Figur 24 kortet viser lokalplaner i Nakskov Bymidte pr. 1. januar 2021

Området er i dag omfattet af nedenstående 8 lokalplaner, som forudsættes helt eller delvist
aflyst ved endelige godkendelse af nærværende lokalplan:
Lokalplan 360-37:
En del af det aktuelle lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 360-37 ”Bymidteområde i
Krøyers Gård, Nakskov” vedtaget af Nakskov Byråd den 22. september 2011. Lokalplanen
fastlægger området til centerformål.
 Forudsættes aflyst for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan.

•

Lokalplan 367-22 (C1-I)
En del af det aktuelle lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 367-22 (C1-I) ”For karreen
Nørrevold - Vejlegade - Kongenstofte og Erlingsvej” vedtaget af Nakskov Byråd den 2.
november 1987. Lokalplanen fastlægger området til boligformål.
 forudsættes aflyst i sin helhed.

•

Lokalplan 367-23 (C21-II)
• En del af det aktuelle lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 367-23 (C21-II) ”Område
til detailhandel m.v. ved Tømmergade” vedtaget af Nakskov Byråd den 2. november 1987.
Lokalplanen fastlægger området til centerformål. Lokalplanen blev delvist aflyst med Lokalplan 360-40 den 25. oktober 2011.
 den resterende del af lokalplanen forudsættes aflyst.
Lokalplan 367-32
En del af det aktuelle lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 367-32 ”Lokalplan for cykelruterne” vedtaget af Nakskov Byråd den 7. november 1988. Lokalplanen fastlægger
bestemmelser for veje og stier.
 Aflyses kun for matr. nr. 567 Nakskov Bygrunde.

•
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Lokalplan 367-33 (C2-II)
En del af det aktuelle lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 367-33 (C2-II) ”Krøyers
Gård i Nakskov” vedtaget af Nakskov Byråd den 5. december 1988. Lokalplanen fastlægger
området til centerformål. Lokalplanen blev delvist aflyst med Lokalplan 360-37 den 15.
august 2015.
 den resterende del af lokalplanen forudsættes aflyst.

•

Lokalplan 367-35 (C1-II)
En del af det aktuelle lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 367-35 (C1-II) ”To karreer
ved Kattesundet” vedtaget af Nakskov Byråd den 6. juni 1990. Lokalplanen fastlægger
området til centerformål.
 Forudsættes aflyst for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan.

•

Lokalplan 367-44 (C2-V)
• En del af det aktuelle lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 367-44 (C2-V) ”Havnekarreen syd for Søndergade” vedtaget af Nakskov Byråd den 24. maj 1996. Lokalplanen fastlægger området til centerformål (butiks- og erhvervsformål samt boligformål). Lokalplanen
blev delvist aflyst med Lokalplan 360-25 den 15. august 2015.
 den resterende del af lokalplanen forudsættes aflyst.
Lokalplan 367-53 (C1-VI)
En del af det aktuelle lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 367-53 (C1-VI) ”Mejerikarreen” vedtaget af Nakskov Byråd den 8. januar 2001. Lokalplanen fastlægger området
til blandet bolig og erhverv.
 forudsættes aflyst i sin helhed.

•

Servitutter
Der er tinglyst mere end 550 servitutter inden for lokalplanområdet, som er tinglyst på enten en eller flere matrikler. Langt størstedelen af servitutterne er privatretlige servitutter
angående bl.a. færdsel på tværs af grunde, brandmure og vinduer i skel.
En vurdering af servitutterne viser at der ikke skal aflyses servitutter med denne lokalplan.
Kirke-nærvirkninger
Hele lokalplanområde er omfattet af nærvirkninger i forhold til Sankt Nikolai Kirke. Se illustration til højre.
“Nærvirkningen” betegner den del af en kirkes
næromgivelser i byen, hvor den opleves som
et dominerende element.
Sankt Nikolai Kirke er med sit høje kirkeskib
og højde slanke spir, et dominerende og meget synligt element både i og omkring Nakskov. Ikke mindst i forhold til Axeltorv og gadeforløbet i Tolderensstræde og Bibrostræde.
Kirke-nærvirkning, vist med rød signatur.

Sankt Nikolai Kirke, vist med orange signatur.
Lokalplanen danner som udgangspunkt ikke
grundlag for ny bebyggelse. Men skal sikre, at
hvis der skal bygges nyt inden for området, at det sker i en højde, dimension og placering,
der svarer til det eksisterende og omkringliggende. Lokalplanen vurderes derfor ikke til at
kunne medførere byggeri, der kan mindske indblikket til Sankt Nikolai Kirke.
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Miljøforhold og klima
Støj
Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til væsentlige støjgener.
Ved vurderingen tages der udgangspunkt i de af Miljø- og Fødevareministeriet fastsatte vejledende støjgrænser, med de muligheder der findes for at lave en konkret vurdering af den
enkelte virksomhed. Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til
væsentlige støjgener. Ved vurderingen tages der udgangspunkt i de af Miljø- og Fødevareministeriet fastsatte vejledende støjgrænser, med de muligheder der findes for at lave en
konkret vurdering af den enkelte virksomhed. Dette kan få betydning såfremt der ønskes
ændringer til eksisterende eller etableres ny diskoteker og natklubber.
Hvis der i forbindelse med byggearbejder gennemføres større støv- og støjfrembringende
nedrivningsarbejder, og/eller støv- og støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt,
skal bygherre sikre at det sker i overensstemmelse med Lolland Kommunes ”Forskrift for
midlertidige støjende, støvende eller vibrationsfrembringende aktiviteter”, der kan findes på
www.lolland.dk. Forskriften er udarbejdet i henhold til § 20, stk. 2 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen).
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 Lolland Kommune på www.jordweb.dk.
Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet under alle
omstændigheder standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, §
71.
V1 forurening
Lolland Kommune er bekendt med at enkelte ejendomme er i dec. 2020 kortlagt som V1
forurenet, hvilket vil sige, at der skal søges om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 ved
bygge- og anlægsarbejde på arealet eller ved ændret arealanvendelse. En ansøgning om en
§ 8-tilladelse vil som oftest medføre øgede udgifter til miljøundersøgelser og til forureningsbegrænsende tiltag.
V2 forurening
Lolland Kommune er bekendt med at enkelte ejendomme er i dec. 2020 kortlagt som V2
forurenet, hvilket vil sige, at der skal søges om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 ved
bygge- og anlægsarbejde på arealet eller ved ændret arealanvendelse. En ansøgning om en
§ 8-tilladelse vil som oftest medføre øgede udgifter til miljøundersøgelser og til forureningsbegrænsende tiltag.
Spildevand
Lokalplanområdet ligger inden for oplandsgrænsen i Lolland Kommunes Spildevandsplan
2017-2027 som vedtaget af byrådet d. 22. juni 2017.
Området er fælleskloakeret, og der er ikke planlagt ændringer, iht. Lolland Kommunes Spildevandsplan 2017-2027.
Med undtagelse af ejendommene Nørrevold 2 og Havnegade 2, samt vejforløbet i Havnegade, som allerede nu er separatkloakeret, hvilket vil sige, at regnvand og spildevand vil
blive ført væk i hver sin ledning.
Ved ombygninger og nybyggeri opfordreres der derfor til, at der lægges et tostrenget kloaksystem, til afledning af spildevand og regnvand i separate ledninger og tilslutte det til de
tilslutningsstik der er ved grunden.
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Spildevand ledes til Nakskov Renseanlæg.
Tag- og overfladevand skal afledes til offentlig kloak- eller regnvandsledning. Tagvand bør
ikke afledes sammen med overfladevand fra p-plads, før sidstnævnte har passeret en olieudskiller eller et anlæg med olieudskillerfunktion. Af hensyn til kloak- eller regnvandsledningens
kapacitet vil der blive stillet krav om, hvor meget vand, der kan afledes (måles i l/s – liter pr.
sekund). Betingelserne herfor vil blive fastsat i en tilslutningstilladelse meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.
Hvis kombinationen af graden af det befæstede areal og bebyggede areal på den enkelte
grund overstiger den i spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient for kloakoplandet, må
grundejeren selv bekoste et anlæg, der kan neddrosle regnvandsafledningen til et niveau, der
er acceptabelt for Lolland Kommune.
Alternativt kan regnvandet afledes ved at benytte Lokal Afledning af Regnvand, ”LAR” – ved
etablering af bassin, drænasfalt, åbne afløbsrender, faskiner mv. Det anbefales dog i forbindelse med gennemførelse af projektet at undersøge muligheden for helt eller delvist at benytte Lokal Afledning af Regnvand, ”LAR”.
Varme
Lokalplanområdet er omfattet af den af Lolland Kommune godkendte varmeplan af februar
2017 der udlægger området til fjernvarme.
Der er ikke tilslutningspligt, men langt de fleste ejendomme er omfattet af et besluttet tilslutningsprojekt. Lokalplanen kan ikke stille krav om tilslutningspligt, men lokalplanens bestemmelser har ikke betydning for tilslutningsprojekter, som således fastsat er gældende.
Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse
kan etableres supplerende energiforsyning i form af solenergianlæg som solfangere eller
solceller, jordvarmeanlæg mv. Der kan dispenseres fra tilslutningspligten, hvis byggeriet
opføres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglementet.
El
Elforsyning sker (som kabelnet og) leveres af Nakskov Elnet A/S.
Vand
Vandforsyning til lokalplanområdet sker fra fælles vandforsyningsnet.
Affald
Affaldshåndteringen i lokalplanområdet skal ske efter affaldsbekendtgøresen og de i Lolland
Kommune gældende regulativer.
Risikovirksomhed
Nordic Sugar er udpeget som risikovirksomhed. Materialet modtaget fra Naturstyrelsen og
Nordic Sugar viser at risikoen fra Sukkerfabrikken udelukkende er i forbindelse med et stort
lager af olie og at Kommuneplantillæg 24 / Lokalplan 360-130 ligger ca. 70 meter uden for
planlægningszonen.
Nordic Sugar er under omlægning til naturgas, og at der vil komme en fornyet risikovurdering i løbet af 2021, og at dette sandsynligvis vil medfører at fabrikken ikke længere vil
være omfattet af risikobekendtgørelsen.
Planerne ligger derfor uden for risikozonen.
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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 for et mindre område på lokalt plan. Planen vurderes ikke 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 og konkrete projekter (VVM).
Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1, i planloven ekspropriere fast ejendom,
der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være
af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinteresser.
Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge
lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.
Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række betingelser. Heraf kan
følgende særligt fremhæves:
•
•
•
•
•

•

•

Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der
ønskes gennemført.
Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal
være meddelt på ekspropriationstidspunktet.
Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål. Ekspropriation til fordel for en
privat aktør er heller ikke udelukket, hvis ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for
eksempel ved en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke
omfatte et større areal end nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået
aftale med, selv vil og kan forestå virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres.
Det er desuden en betingelse, at der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelse af
de foranstaltninger, som lokalplanen giver de planmæssige rammer for.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som
vil skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser,
som forfølges med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må
således vurderes konkret med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.

Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan. Ved
ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler
for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
•

At kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
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•
•
•
•
•

•
•

At kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og
indvarsle ejere m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
At kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor
grundlaget for ekspropriationen gennemgås,
At kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for
ejere m.fl., og at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,
At ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med
bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
At kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag
over for ejere m.fl.,
At ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
At kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis
der ikke kan opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde
af klage over ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af
klagesagen.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan
bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for ekspropriation efter planloven og
Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter vejloven, 2015.
Betingelserne for ekspropriation er i denne lokalplan forbundet med, at en ejer eller privat
rettighedshaver over fast ejendom enten ikke kan eller vil opretholde en bevaringsværdig
bygning i en stand, der sikrer mod behov for kondemnering og/eller nedrivning. I dette tilfælde vil Lolland Kommune i yderste konsekvens kunne ekspropriere for at sikre bevaringsværdien eller kulturmiljøet. Det skal understreges at Lolland Kommune med lokalplanen har
mulighed for, men ikke pligt til, at ekspropriere en ejendom i meget dårlig stand.
Lolland Kommune har i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse ikke konkrete ejendomme,
hvor ekspropriation vurderes aktuel. Ekspropriationsmuligheden er således alene indarbejdet
i Lokalplanen for det tilfælde at en umistelig bygning skal sikres i overensstemmelse med
formålsbestemmelsen, og hvor grundejer enten ikke ønsker eller ikke kan gennemføre lokalplanen.
Ekspropriationsmuligheden gælder 5 år efter offentliggørelsen af den vedtagne lokalplan dvs.
(Forventet juni 2026). Dette betyder også at Lolland Kommune bør gennemgå Nakskov Bymidtes bygninger i god tid inden fristens udløb.
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LOKALPLAN 360-130 For bymidteområde i Nakskov
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere
ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:
§1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanen har til formål:
• at fastholder området til Bymidte - centerområde/bycenter.
• at skabe ensartet planlægningsmæssige rammer for bymidten.
• at fastholde områdets eksisterende kulturhistoriske spor ved;
o at fastholde og styrke Vejlegade, Axeltorv og Søndergade som den bærende struktur
o at fastholde og styrke eksisterende historiske stræder og gennemgange.
o at fastholde tidsdybden i bebyggelsen omkring Søndergade
o at sikre karakterbærende bevaringsværdige bygninger mod nedrivning
o at skabe mulighed for at Lolland Kommune kan ekspropriere ejendomme
for at undgå nedrivning.

1.2

Lokalplanen har tillige til formål:
• at udpege udviklingsarealer i Nakskov bymidte, hvor udviklingsmulighederne
alene kan aktiveres med udarbejdelse af en supplerende lokalplan.
• at fastlægge rammerne for udviklingsmuligheder i udviklingsarealerne.

§2

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene: 7c, 7e, 7i, 8, 9, 10a, 10b, 10c, 10h, 11, 12, 13, 14d, 14e, 14h,
16a, 16b, 16c, 17a, 17c, 18a, 19a, 19b, 19f, 20, 21a, 21c, 21d, 23a, 24, 25a,
26a, 27, 28, 30a, 31a, 32, 33, 34b, 35a, 37b, 38a, 39, 47, 48a, 48d, 49, 50a,
50c, 51a, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61a, 61b, 61c, 61d, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74a, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86a, 86b,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95a, 95b, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103a, 104,
109, 110, 111, 112, 113a, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125a, 125c, 125d, 126a, 126c, 127c, 128a, 128b, 128c, 128d, 129a, 129d, 130,
132a, 132b, 133a, 133b, 133c, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 145,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165a,
165b, 165d, 166a, 166b, 168a, 168e, 168f, 168g, 169a, 170a, 171, 172a, 172b,
173, 174, 175, 176, 177, 230b, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 287a, 287b, 308, 309a, 309b, 310, 311, 312, 313, 314a, 314b,
315, 316, 317, 318a, 321, 322, 348, 352, 353, 354a, 354c, 355a, 355b, 356, 360,
362a, 363, 367c, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 380, 381,
383, 384, 385, 410, 412, 413, 414, 415, 534d, 535b, 535d, 566, 567, del af
7000aa, del af 7000ad, 7000af, 7000am, 7000au, 7000ax, del af 7000ay, 7000az,
7000aæ, 7000aø, 7000ba, 7000bb, del af 7000bc, 7000bø, del af 7000ch, del af
7000v, del af 7000z, 7000æ alle Nakskov 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: Karréerne langs Vejlegade
• Delområde B: Axeltorv til Havnegade
• Delområde C: Søndergade og Nybrogade

2.3

Det samlede lokalplanområde er beliggende i byzone.
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2.4

Der udpeges 7 udviklingsarealer, som vist på kortbilag 3. Udviklingsarealerne afgrænses af matr. nre.:
• Udviklingsareal 1, 17c, 19b, 19f, 21c, 25a, 26a, del af 19a, 20a, 21a Nakskov
Bygrunde
• Udviklingsareal 2, 16a Nakskov Bygrunde
• Udviklingsareal 3, 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, del af 14e og 534d Nakskov Bygrunde
• Udviklingsareal 5, del af 14h Nakskov Bygrunde
• Udviklingsareal 6, 130, 133a, 132a, 168a, 168e, del af 165b og 168g alle
Nakskov Bygrunde
• Udviklingsareal 7, del af 355a, 355b, 376 samt del af 7000aa alle Nakskov
bygrunde
(Nybrogade, Havnegade øst for Meny, Hovedparten af Mejerikarréen, Tømmergade, Krøyers gård, Erlingsvej, Nørrevold/Vejlegade, Kattesundet og Forsyningsgaden)

§3

Områdets anvendelse

3.1

Inden for Lokalplanområdet må kun opføres eller indrettes bebyggelse til centerformål, herunder boliger, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2, herunder liberale erhverv.
Inden for lokalplanområdet må der tillige opføres eller indrettes bebyggelse til
centerformål, detailhandel jf. §3.4 og 3.5.

3.2

Axeltorv må kun anvendes til urbant byrum. Forsyningsgaden må kun anvendes
til parkering eller grønt område.

3.3

Inden for delområderne B og C i Vejlegade 1, Nybrogade 1-4, Nygade, Søndergade
og på Axeltorv må stueetagen kun indrettes til publikumsorienterede formål, herunder restaurationer, butikker, offentlige formål, privat- og offentlig service. I øvrige gader og stræder må butikslokaler omdannes til beboelse.

3.4

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanens område fastlægges i lokalplanen til maks. 20.000 m².
Inden for hele lokalplanområdet fastsættes for adresserne Vejlegade 1, Nybrogade
1-4, Nygade, Søndergade og på Axeltorv følgende maksimale butiksstørrelser for
den enkelte butik:
• Dagligvarebutikker maks. 500 m²,
• Udvalgsvarebutikker maks. 1.000 m².
Der må ikke etableres butikker for pladskrævende udvalgsvarer inden for lokalplanen område.

3.5

Inden for hele lokalplanområdet, eksklusive Vejlegade 1, Nybrogade 1-4, Nygade,
Søndergade og på Axeltorv må stueetagen må udvalgsvarebutikker, herunder galleri og kunsthåndværk, have en maksimal butiksstørrelse på 50 m2.

3.6

Nedrives en bygning må ubebyggede arealer mod offentlig vej kun anvendes til
f.eks. grønt område eller anden tilsvarende anvendelse, såfremt der ikke opføre
en bygning på ejendommen.
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3.7

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

3.8

I udviklingsarealerne 1-5, jf. §2.4, kan en supplerende lokalplan tillige fastsætte
bestemmelser om anvendelse til parkeringshus.

§4

Udstykning

4.1

Inden for lokalplanområdet kan der ske udstykning af ubebyggede grunde efter
reglerne i bygningsreglementet, dog ikke sammenlægninger af matrikler og arealoverførsler.

4.2

Bebyggede matrikler må sammenlægges, dog således at:
Længden af matrikelskel mod vej i gader jf. kortbilag 6 må ikke overstige 15
meter, og arealet af den sammenlagte matrikel ikke overstiger 350 m2.
Længden af matrikelskel mod vej i stræder jf. kortbilag 6 må ikke overstige 7
meter, og arealet af den sammenlagte matrikel ikke overstiger 200 m2.

4.3

I udviklingsarealer 3-5, jf. §2.4, kan en supplerende lokalplan tillige fastsætte
bestemmelser om ændring i den matrikulære struktur.

§5

Vej- og adgangsforhold

5.1

Eksisterende gennemgange, slipper og stræder vist på kortbilag 4 skal fastholdes.

Note:

Bestemmelsen er ikke til hinder for regulering af offentlig adgang, f.eks. i forhold
til om gennemgange og slipper skal være offentlig tilgængelige imellem kl. 7:00
og 22:00.

5.2

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

5.3

Der må anlægges sammenhængende parkeringsområder i de på kortbilag 4 viste
Parkeringsområder.

5.4

Adgang til boliger skal ske gennem gadedør evt. med trappetrin mod gade eller
stræde. De må tillige etableres niveaufri adgang via f.eks. have eller baggård.

5.5

I udviklingsarealer, jf. §2.4, kan en supplerende lokalplan tillige fastsætte bestemmelser om udlæg af veje og stier, samt om offentligtilgængelighed.

§6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 110.

6.2

Bygningshøjde
Ved nybyggeri af gadehus og baghus må bebyggelsen ikke opføres højere end den
maksimale bygningshøjde og facadehøjde for eksisterende bebyggelse hhv. gadehus og baghus på den pågældende ejendom.
Ved ombygning af gadehus og baghus må bygningshøjden og facadehøjde ikke
overstige eksisterende bebyggelse mod gade på den pågældende ejendom.

6.3

Det maksimale etageantal må ikke overstige antallet af etager angivet på kortbilag
5.
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6.4

6.5

Bygningsplacering
Der fastlægges en facadelinje som følger vejskel. Ny facadebebyggelse må kun
opføres med facaden i denne linje. De eksisterende facadelængder må ikke ændres.
For bygninger langs gader angivet på kortbilag 6 gælder:
Bebyggelse må kun opføres med en dybde på 10 m langs gaderne til opførelse
af ny gadebebyggelse.
• Der må kun opføres ét baghus/udbygning sammenbygget med gadebebyggelsen i en dybde af op til 25 m placeret i skel til naboen, som med en brede
svarende til maksimalt halvdelen af gadebygningens facade imod gården.
•

6.6

For bygninger langs stræder angivet på kortbilag 6 gælder:
• Bebyggelse må kun opføres med en dybde på 8 m langs stræderne til opførelse
af ny gadebebyggelse.
• Der må kun opføres ét baghus/udbygning sammenbygget med gadebebyggelsen i en dybde af op til 15 m placeret i skel til naboen, som fylder op til med en
brede svarende til maksimalt halvdelen af gadebygningens facade imod gården.

6.7

Småhuse i delområde C må kun opføres i forlængelse af eksisterende baghus, og
må ikke gives en brede, der overstiger baghusets brede.

6.8

I udviklingsarealer, jf. §2.4, kan en supplerende lokalplan tillige fastsætte bestemmelser om bebyggelsesprocent, bebyggelsens højde, bebyggelsens etageantal og
bebyggelsens placeringen. Dog således:
• At den maksimale bebyggelsesprocent i en supplerende lokalplan kan fastsættes optil 150.
• At den maksimale bygningshøjde i udviklingsarealerne 1 og 2, i en supplerende lokalplan kan fastsættes optil 17,5 meter og optil 4,5 etager.
• At den maksimale bygningshøjde i udviklingsarealerne 3 i en supplerende lokalplan kan fastsættes optil 16 meter og optil 3,5 etager.
•
At den maksimale bygningshøjde i udviklingsarealerne, 4 og 5, i en supplerende lokalplan kan fastsættes optil 16 meter og optil 3,5 etager.
• At den maksimale bygningshøjde i udviklingsareal 6, i en supplerende lokalplan kan fastsættes op til 17,5 meter og optil 4,5 etager.
• At den maksimale bygningshøjde i udviklingsareal 7, i en supplerende lokalplan kan fastsættes optil 12 meter og optil 2,5 etager.

§7

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Bygninger må kun renoveres, ombygges eller genopføres således at arkitekturen
følger principperne i bevaringsguiden bilag A, hvor bygningerne fordeles i arkitekturhistoriske grupper jf. nedenstående opdeling:

Note:

Et bygningskompleks på en ejendom kan optræde i flere grupper.

7.1.1

Renæssance:
• Axeltorv 2, 2G, 3, 3A, 3B, 3C, 15,
• Bibrostræde 19, 28,
• Havnegade 47, 55
• Søndergade 6, 23, 33
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7.1.2

Barok:
• Axeltorv 1, 1A, 1B, 1C, 7, 7G, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 14, 14A, 14B,
14C, 14D, 15,
• Blindestræde 1, 3, 4,
• Nordenkirke 2,
• Søndergade 21, 25, 25A, 25G, 40, 40A, 49,
• Vejlegade 12,

7.1.3

Klassicisme:
• Axeltorv 1, 1A, 1B, 1C, 3, 3D, 9, 9G, 11, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 14, 14A,
14B, 14C, 14D, 15, 16
• Bibrostræde 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28,
• Fruegade 1A, 1B, 2G, 3,
• Havnegade 29, 47, 77,
• Kattesundet 4,
• Kongenstofte 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
• Søndergade 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 24, 33, 34, 35, 35G, 36, 43,
• Tolderensstræde 6, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 26, 28,
• Vejlegade 6, 12, 19, 35,

7.1.4

Historicisme:
• Axeltorv 1, 1A, 1B, 1C, 4, 5, 6, 8, 10, 18,
• Badstuestræde 2,
• Bibrostræde 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 24,
• Blindestræde 6
• Dronningensstræde 7,
• Erlingsvej 6,
• Farverensstræde 6, 10,
• Fruegade 2, 4,
• Havnegade 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13G, 23, 25, 27, 27G, 31, 31A, 33, 33G,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 45G, 53, 81, 83, 87, 87A, 89A, 89B,
• Kattesundet 3, 5, 6, 7, 8, 12,
• Kongenstofte 1, 3,
• Krøers Gård 5,
• Nybrogade 1, 2, 3, 4, 4G, 5,
• Nygade 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 4C, 4E, 5, 6, 6G, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
• Nørrevold 2, 4,
• Søndergade 1, 2, 2A, 2B, 4, 12, 12G, 13, 14, 15, 16, 17, 17G, 18, 19, 20,
22, 23, 23G, 26, 28, 28G, 30, 30G, 32, 37, 38, 39, 41, 41G, 47, 51, 55,
• Tilegade 2,
• Tolderensstræde 5, 9,
• Tømmergade 2,
• Vejlegade 1, 1G, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 33,
• Østergade 2, 4, 6, 8, 10,

7.1.5

Funktionalisme:
• Axeltorv 4, 5, 6, 13, 13A, 13B, 13C, 13D,
• Farverensstræde 8,
• Havnegade 19, 51,
• Nybrogade 4, 4B, 4G, 6, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E,
• Søndergade 27, 42,
• Tolderensstræde 7, 12, 17, 19,
• Vejlegade 3, 7, 7G,
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7.2

Til udvendige facader og gavle må kun anvendes tegl, der fremstår som blank mur
(røde eller gule nuancer, blødstrøgne sten, eller genbrugssten), pudset mur på
murværk eller vandskuret eller der kan anvendes bindingsværk. Bindingsværk kan
enten være synligt i facaden, eller kalket over stok og sten. Bygningsdele, der i
dag er bindingsværk skal fastholdes som bindingsværk.

7.3

Til udvendige facader og gavle i ny bebyggelse i stræderne i delområde A og B må
tillige anvendes træ, metal og glas. Der må ikke anvendes facadeplader.

7.4

Mindre bygningsdele af facaderne f.eks. ornamenter, skodder samt mindre bygninger, som f.eks. småhuse, må udføres i et andet materiale i overensstemmelse
med bevaringsguiden samt.
Alle udvendige bygningssider samt sokler skal fremtræde i farver dannet af hvidt,
sort eller jordfarver eller en blanding af disse nævnte farver jf. bilag B. Tage skal
etableres med røde vingetegl.

7.5

Facader
Facadelængder over 15 meter skal opledes således at bygningen opleves som flere
enkeltbygninger, dog undtaget er eksisterende bygninger med facadelængder
over 15 meter.
Facader og gavle i ny bebyggelse i stræderne skal opledes således at bygningen
opleves som flere enkeltbygninger med en maksimal facadelængde på 7 meter.

7.6

7.7

7.8

I delområde A i Havnegade mellem Kongenstofte og Tolderenstræde må facaderne
kun gives en facadelængde mellem 9-12 meter.
Altaner
Der må etableres altaner på bagsiden af bebyggelsen, eller som tagterrasser på
baghuse med fladt tag. Altaner og tagterrasser må ikke gives en størrelse større
end 5 m2 og altandybde må ikke overstige 130 cm. Altaner og tagterrasser må
ikke placeres tættere en 2,5 meter fra skel til nabo.
Vinduer og døre
Vinduer i stueetagen i Søndergade, Axeltorv, Vejlegade og Havnegade må ikke
fremstå som en ubrudt glasfacade til terræn eller på tværs ad facaden, men skal
sammentænkes med de øvrige etager, således at butiksvinduer etableres:
• så de følger fagopdeling i 1. sal og har tilsvarende brystning, eller
• så de spænder over to fag og må etableres uden brystning.

7.9

Vinduer må kun udføres udformes som dannebrogsvinder eller bondevinduer, evt.
underopdelt med smalle sprosser, dog undtagen butiksfacader jf. §7.8

7.10

Vinduer i tagetagen må kun etableres som traditionelle kviste eller ovenlysvinduer,
men skal sammentænkes med de øvrige etager, så de sammen fremstår som en
arkitektonisk helhed. Kvistene forsynes med zinkbeklædte sider og med tagbeklædning som det resterende tag.

7.11

Facaden på den enkelte bygning skal indeholde en gadedør.
Gadedøre til butikslokaler i stueetagen kan udføres med et stort glasparti.
Gadedøre til beboelse eller til erhverv over stueplan skal udføres som fyldningsdøre eller revledøre.

7.12

Vindueskarm og -rammer og gadedøre kan tillades udført i træ, eller som træ-alu.
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7.13

Nye bygninger skal mod nabobygning forsynes med brandgavl/kam, som minimum således at bygningen visuelt fremstår med brandgavl.

7.14

Nye hjørnebygninger i Nybrogade, Nygade, Søndergade og på Axeltorv skal opføres med et afskåret hjørne, med en symmetrisk afskæring på mellem 1,5 og 2,5
m langs begge gadefacader.

7.15

Mindre dele af facaderne samt mindre bygninger, som f.eks. udhuse, kan tillades
udført i et andet materiale.

7.16

Tage må kun etableres som saddeltag med en hældning mellem 35° og 50° med
opskalkning ved tagfod, og ydervæg afsluttes med gesims. Tage må kun beklædes
med vingetagsten, skifer eller tagpap i farven stort, eller jordfarver.

7.17

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

7.18

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, bortset fra vinduer, med et glanstal på over 26 efter Dansk Standard (DS/EN ISO 2813).

7.19

Facaderne i stueetagen må ikke fremstå som ubrudt glasfacade jf. §7.1 og §7.8.

7.20

Der må ikke opsættes solfangere, solceller o.lign. energibesparende elementer på
eksisterende bebyggelse.

7.21

Solfangere og solceller i nybyggeri skal integreres i arkitekturen på facaden eller
tagfladen.

7.22

Solfangere, solceller må kun placeres således, at de ikke er synlige fra offentlig
vej.

7.23

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.

7.24

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.

Note:

Se §9.9 om tekniske installationer på bevaringsværdige bygninger.

7.25

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

7.26

Parabolantenner o.lign. skal placeres under tagrendehøjde på et sted, hvor de ikke
er synlige fra vej eller sti. Paraboler med en diameter på maks. 1 meter kan dog
opstilles på ubebyggede arealer, såfremt de opstilles i maks. 1,5 meters højde og
på en måde, der ikke virker skæmmende i forhold til den arkitektoniske helhed i
bebyggelsen og området som helhed.

7.27

I udviklingsarealer, jf. §2.4, kan en supplerende lokalplan tillige fastsætte bestemmelser om udformning af, og materialer til tage, tekniske installationer, døre og
vinduer.

64

LOKALPLAN 360-130 Bymidteområde i Nakskov

§8

Skiltning

8.1

Generelt
Skiltning inden for lokalplanområdet omfattes af byggelovens §2a, og deraf krav
om byggetilladelse jf. Byggelovens §16.

8.2

Skilte skal tilpasses bygningernes arkitektur og skala jf. §§ 8.4-8.22 og jf. Byggelovens § 6d stk. 2.

8.3

Skiltning må kun finde sted på facade/gavl i umiddelbar tilknytning til butik eller
erhverv, som er hjemmehørende på ejendommen.

8.4

Der må kun skiltes med virksomhedens/butikkens navn, logo o.lign.

8.5

Der må ikke være skiltning over bygningers tagfod, dog må der skiltes på gavle.

8.6

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

8.7

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

8.8

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

8.9

Skilte for forskellige butikker/virksomheder på samme facade skal samordnes i
forhold til størrelse, placering og materiale.

8.10

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.

8.11

Der må ikke opsættes skæmmende og dominerende reklamer, som billboards,
rullereklamer, bannere o.lign. bl.a. jf. Byggelovens § 6d stk. 2.

8.12

Opsætning af markiser, vinduesgitre, flag og andet facadeudstyr må kun finde
sted med Lolland Kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

8.13

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

8.14

Facadeskiltning
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, dog jf. 8.21.

8.16

Skiltning må kun ske med enkeltstående bogstaver på facade, vinduer eller døre.
Bogstavhøjden må ikke overstige 30 cm.

8.17

Restauranter, cafeer o.lign. kan opsætte et menukort på facade eller i vinduet på
maks. A3 størrelse.
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8.18

Udhængsskilte må højst have et omfang af 0,5 m2 og et fremspring på højst 1
meter fra facaden og må ikke placeres således, at skiltet dækker over bygningsdetaljer. Der tillades kun ét udhængsskilt pr. forretning eller virksomhed pr. facadeside.

8.19

Markiser skal tilpasses bygningens farve, fagdeling, vindues- og dørformater. Der
må ikke etableres store og gennemgående markiser i hele facadens længde.

8.20

Der må ikke etableres faste baldakiner.

8.21

8.22

8.23

Erhverv over stueplan
Virksomheder og butikker over stueplan må kun opsætte ét mindre skilt (firmanavn og logo) i stueplan på gadefacaden. Skiltet skal være i enkeltbogstaver med
en højde på maks. 20 cm. Derudover må der kun skiltes på vinduesfladen, og kun
med navn og logo.
Skiltning til disse butikker og virksomheder må kun ske ved et skilt ved indgangsog bagdøre i stueplan eller på murpillen herved. Skiltefladen må højst være 0,5
m².
Fritstående skilte, flag mv.
Der må ikke opstilles til fritstående skilte og flagstænger/beachflag til reklameflag
på terræn eller bygninger.

8.24

Der kan dog i kommunens gaderegulativ fastsættes bestemmelser om placering
af mindre fritstående skilte på offentlige arealer som torve og gågader mv. Mindre
skilte er under 1,20 m høje og 0,8 m brede.

8.25

Flagliner, bannere mv. må kun efter særlig tilladelse i hvert enkelt tilfælde opsættes på facader og over offentligt vejareal for kortere tidsrum i forbindelse med
særlige begivenheder.

8.26

Tildækning af vinduer
For at sikre, at der opnås en god helhedsvirkning og ”levende” facader, må vinduer
mod gågader, strøggader, torve, pladser, passager og centrale byrum kun blændes eller tilklæbes med op til 25 % af hver enkel vinduesfladerne f.eks. med reklamer for egne produkter, fotostater o.lign.

8.27

Der kan i forbindelse med f.eks. udsalg - maksimalt 3 uger i sammenhæng - opklæbes mindre skilte på butiksvinduer.

8.28

Virksomheder og butikker over stueplan må kun opsætte mindre skilte (firmanavn
og logo) for en virksomhed/butik i vinduer over stueplan på gadefacaden.

8.29

8.30

8.31

Henvisnings- og oplysningsskilte
Der kan opstilles 3 funktionsbestemte henvisningsskilte som f.eks. til kundeparkering, vareind- og udlevering og ind-/udkørsel, pr. ejendom. Skiltefladen må
højst være 0,7 m² og have en højde på højst 1 meter over terræn.
Der kan opsættes 2 antal oplysningsskilte, der markerer en funktion, f.eks. flaskeindlevering, pr. ejendom. Oplysningsskilte skal placeres på facade eller
væg/mur. Disse skilte må ikke have en skilteflade større end 0,5 m².
Anden udsmykning
Der kan gives tilladelse til midlertidig eller permanent kunstnerisk udsmykning på
f.eks. bygningers facader eller gavl efter en konkret vurdering af kunstværkets
kvalitet og kunstværkets samspil med bygningen og bymiljøet.
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8.32

Der gives ikke tilladelse til udsmykning som gavlmalerier o.lign., hvor der reklameres for alkohol, tobak, gevinstgivende spil, politiske partier, religiøst indhold,
pornografisk indhold eller hvor det vurderes, at reklamen/budskabet er af stødende, provokerende eller skæmmende karakter både i indhold såvel som i farvevalg.

8.33

Belysning af facader kan bruges, hvor det er foreneligt med omgivelserne og bygningens karakter og arkitektur. Belysning skal i lysintensitet og farve indordne sig
gade-forløbet i en helhed. Lyskilderne skal placeres, så de ikke generer omgivelserne ved blænding eller lysindfald i beboelsesrum m.m.

§9

Bevaringsværdig bebyggelse

9.1

Der udpeges bygninger som bevaringsværdig på baggrund af deres betydning for
kulturmiljøet som vist på kortbilag 7,
• Axeltorv 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 14A, 14B, 14C, 14D, 3A, 3B, 3C,
9G,
• Bibrostræde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21,
23, 24, 25, 26, 28,
• Dronningensstræde 7,
• Farverensstræde 8, 10,
• Fruegade 2, 3, 4,
• Havnegade 11, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39, 77, 81, 83, 87, 27G, 33G, 89A,
89B,
• Kattesundet 2, 3, 4, 6,
• Kongenstofte 1, 13, 14, 16,
• Nordenkirke 2,
• Nybrogade 4, 4G,
• Nygade 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 10B, 4C, 4E, 6G,
• Østergade 2, 4, 10,
• Søndergade 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30,
34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 12G, 17G, 28G, 30G, 35G, 41G,
• Tolderensstræde 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19, 20, 26, 28,
• Vejlegade 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 33,

9.2

Der udpeges bygninger som karakterbærende bevaringsværdige på baggrund af
den enkelte bygnings bevaringsvurdering som vist på kortbilag 7 markerede bygning:
• Axeltorv 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2G, 6, 7G, 9G, 11, 13A, 13B, 13C, 13D, 15,
• Badstuestræde 2,
• Bibrostræde 5, 7
• Blindestræde 1, 3, 4, 6, 11, 20, 22,
• Erlingsvej 6,
• Farverensstræde 4A, 4B, 6,
• Fruegade 1A, 1B,
• Havnegade 1, 2, 13, 13G, 27, 35, 41, 43, 45, 45G, 47, 53, 55,
• Kattesundet 5, 7, 8, 12,
• Kongenstofte 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17,
• Nørrevold 2, 4,
• Nybrogade 1, 2, 3,
• Nygade 1C, 2, 10, 10A, 10C,
• Østergade 6, 8,
• Søndergade 1, 2, 2A, 2B, 6, 9, 14, 15, 17, 23, 23G, 24, 25, 32, 33, 38, 40,
42, 49, 51, 55,
• Tilegade 2,
• Tolderensstræde 5, 16, 22, 24, 30,
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•
•

Tømmergade 2, 5,
Vejlegade 1, 1G, 5, 17, 19, 31, 31A, 33A, 35

9.3

Der udpeges bygninger som bevaringsværdig på baggrund af deres strukturellebetydning for kulturmiljøet som vist på kortbilag 7, og omfatter alle bygninger
med facade eller gavl mod gader eller stræder som vist på kortbilag 6.

9.4

De i § 9.1 udpegede bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, eller ombygges således at højde, placering eller facadetakt i forhold til offentlig vej ændres
væsentligt med mindre Lolland Kommune giver tilladelse til det.

9.5

De § 9.2 udpegede karakterbærende bevaringsværdige bygninger 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.

Note:

Jf. planlovens §13 skal der udarbejdes en lokalplan, såfremt der skal gennemføres
større nedrivninger. Dette må også forventes at gælde mindre, men væsentlige
nedrivninger af dele af kulturmiljøet i Nakskov bymidte, herunder særligt de karakterbærende bevaringsværdige bygninger.

9.6

De i § 9.2 udpegede bevaringsværdige bygning, skal bevares i dens oprindelige
arkitektur, materiale- og farvevalg.

9.7

Ved genopførelse af en af de i §9.1 og §9.3 udpegede bevaringsværdig bygning,
efter f.eks. brand, eller anden natur- eller menneskeskabt skade på bygningerne,
skal dette ske i overensstemmelse med det oprindelige hus højde, placering eller
facadetakt i forhold til offentlig vej.

9.8

Ved genopførelse af en af de i §9.2 udpegede karakterbærende bevaringsværdig
bygning, efter f.eks. brand, eller anden natur- eller menneskeskabt skade på bygningerne, skal dette ske efter den oprindelige arkitektur, materiale- og farveholdning, og på det oprindelige byggested. Ny bygninger der er omfattet af nærværende bestemmelse vil blive bevaringsværdige efter § 9.2.

9.9

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

Note:

se §§ 7.24 – 7.25 om tekniske installationer på småbygninger på ikke bevaringsværdige bygninger.

9.10

I udviklingsarealer, jf. §2.4, kan en supplerende lokalplan tillige fastsætte bestemmelser om nedrivning, ombygning, andre ændringer og genopførsel.

§ 10

Ubebyggede arealer og hegning

10.1

Ved nybyggeri, tilbygning eller genopførelse af bebyggelse skal der etableres parkeringspladser på egen grund inden for lokalplanområdet svarende til:
 Række-, dobbelt-, kæde-, klyngehuse og lignende: 1½ parkeringsplads pr. bolig.
 Lejligheder: 1 parkeringsplads pr. lejlighed.
 Kollegiebebyggelse: 1 parkeringsplads for hver fjerde boligenhed.
 Hoteller: 1 parkeringsplads pr. værelse.
 Feriehoteller og feriebebyggelser: 1 parkeringsplads pr. enhed.
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10.2

Ældreboliger: Såfremt indretning og benyttelse kan sidestilles med almindelige boliger, er det de almindelige krav til boliger, der er gældende. I andre tilfælde: 1 parkeringsplads for hver anden bolig samt
de nødvendige pladser til personale og gæster.
Dagligvarebutikker: 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal. Udvalgsvarebutikker: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal.
Kontorer og liberale erhverv: 1 parkeringsplads pr. 65 m² bruttoetageareal.
Restauranter: 1 parkeringsplads pr. 10 siddepladser.

Pladserne kan etableres som fælles parkeringspladser. Parkeringspladser skal
etableres som grusparkering, i græsarmeringssten eller lignende, der tillader nedsivning af regnvand. 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.
Ny og eksisterende p-pladserne må anvendes til opladning af el-køretøjer.

10.3

Der skal indrettes friarealer svarende til mindst 30 % af boligetagearealet. Heraf
kan 10 % tillades overbygget med glas el.lign. og udført som havestuer, overdækket atrium mv.
Der skal indrettes friarealer svarende til mindst 5 % af etagearealet til erhverv,
undervisning, hoteller, kulturelle formål og lignende. Heraf kan 20 % tillades overbygget med glas el.lign. og udført som havestuer, overdækket atrium mv.
Med friareal forstås de ubebyggede areal, herunder altaner, med undtagelse af
parkerings- og tilkørselsarealer.

10.4

Det ubebyggede areal må ikke have en befæstningsgrad over 30%. Det vil sige
maksimalt 30% af det ubebyggede areal må være belagt med en fast ikke permeabel belægning som forhindrer nedsivning af regnvand.

10.5

Ubebyggede arealer mod gader og stræder skal hegnes med enten:
• mur i 180 cm højde, opført i mursten og med en rød teglstensoverlægger i
vejskelet. Der kan sættes en revledør eller -port i muren. Muren kan skal opdeles med søjler for hver 5-7 m og den skal indeholde en dør/port, som indgang til det bagvedliggende areal.
eller
• med træer med en stammeomkreds på 18-20 cm og åbent stakit maks. 60 cm
højde. På hjørnegrunde skal hjørnet markeres med træer. I øvrigt skal træer i
vejskel plantes med ca. 5 meters mellemrum.

10.6

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

10.7

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

10.8

Oplagring af varer, affald mv. uden for bygninger eller uden for 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.
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10.9

Belysning af parkeringsarealer, veje, sti- og friarealer må kun udføres som parkbelysning på lave standere, maks. 4 meter.

10.10

Henstilling af skurvogne, både og lignende er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. Skurvogne til aktive byggepladser er dog undtaget.

10.11

Parkeringsarealer over 5 p-pladser skal gives et grønt udseende med træer, buske,
hække eller græs. Der skal således plantes træer i et omfang svarende til mindst
1 træ med en stammeomkreds på 18-20 cm pr. 5 parkeringspladser.

10.12

De på kortbilag 8 viste bevaringsværdige træer må ikke fældes uden Lolland Kommunes tilladelse. Bevaringsværdige træer, der efter Lolland Kommunes tilladelse
fældes, skal erstattes af ny tilsvarende beplantning.

10.13

I udviklingsarealer, jf. §2.4, kan en supplerende lokalplan tillige fastsætte bestemmelser om antal og udformning af parkering, udformning af fri- og udearealer,
herunder materialevalg og omfang i forhold til etageareal, byøkologiske tiltag, belysning af fri- og udearealer, bevaringsværdig beplantning og terrænregulering.

§ 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. Ved vurdering tages der udgangspunkt i de af Miljø- og Fødevareministeriet til enhver tid fastsatte vejledende grænseværdier for støjbelastning, med
de muligheder der findes for at lave en konkret vurdering af den enkelte virksomhed.

12.2

Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet
standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, § 71.

12.3

Ved af en kombination af graden af det befæstede areal og bebyggede areal på
den enkelte grund som er større end afløbskoefficienten, fastsat i den gældende
spildevandsplan for kloakoplandet, skal regnvandsafledningen forsinkes eller afledes ved at benytte LAR-løsninger, eller befæstelsesgraden skal reduceres.

12.4

Permanente miljøhus, til indsamling af affald og genbrugsfraktioner må kun placeres indenfor de på kortbilag 8 angivne matrikler, og jf. §§6.4, 6.6, 7.2-7.5.
Midlertidige miljøområde (maksimalt 3 år) kan tillige placeres på ubebyggede arealer jf. §10.8 i passende afstand fra tilknyttede boliger og erhverv (jf. affaldsbekendtgørelsen), såfremt der redegøres for, hvorledes et permanent miljøhus forventes etableres.

12.5

I udviklingsarealer, jf. §2.4, kan en supplerende lokalplan tillige fastsætte bestemmelser om placering af Miljøhuse.

§ 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
§§10.1 og 10.5
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13.2

Ny bebyggelse skal tilsluttes til fjernvarmeforsyning, Lolland Varme A/S. 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.

13.3

I udviklingsarealer, jf. §2.4, kan en supplerende lokalplan tillige fastsætte bestemmelser om forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse.

§ 14

Ophævelse af servitutter / 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

Følgende lokalplaner ophæves i deres helhed med vedtagelsen af nærværende
lokalplan:
• Lokalplan 367-22 vedtaget af Nakskov Kommune den 2. november 1987.
• Lokalplan 367-44 vedtaget af Nakskov Kommune den 1. april 1996.
• Lokalplan 367-53, vedtaget af Nakskov Kommune den 8. januar 2001.

14.3

Følgende lokalplaner ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan, for den
del af området, der er omfattet af nærværende lokalplan:
• Lokalplan 360-25 vedtaget af Lolland Kommune den 12. august 2015.
• Lokalplan 367-32 vedtaget af Nakskov Kommune den 25. juli 1990.
• Lokalplan 367-33 vedtaget af Nakskov Kommune den 5. december 1988.
• Lokalplan 367-35 vedtaget af Nakskov Kommune den 6. august 1990.
• Lokalplan 367-41 vedtaget af Nakskov Kommune den 11. oktober 1993.

14.4

I udviklingsarealer, jf. §2.4, kan en supplerende lokalplan tillige fastsætte bestemmelser om ophævelse af servitutter og enkelte §§ i nærværende lokalplan som er
i strid med en supplerende lokalplan, dog i overensstemmelse med §§ 3.8, 4.2,
5.4, 6.8, 7.27, 9.10, 10.13, 13.3, 15.5 og 15.6

§ 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

Forud for igangsættelse af bygge og anlægsarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter
reglerne i Naturbeskyttelseslovens §65 stk. 3 om fortidsmindebeskyttelseslinje.

15.3

Ved bygge- og anlægsarbejde og/eller ændringer i arealanvendelsen på de forureningskortlagte grunde skal Lolland Kommune kontaktes, da det kan kræve en
tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Ændring i arealanvendelsen kan være til
f.eks. bolig, legeplads, rekreativt område.

15.4

Ved renovering, bygge- og anlægsarbejde og/eller ændringer i arealanvendelsen
inden for lokalplanområdet skal Lolland Kommune kontaktes mhp. at afklare om
eller i hvilket omfang der skal gives byggetilladelse til de påtænkte arbejder.

15.5

I udviklingsarealer, jf. §2.4, kan en supplerende lokalplan tillige fastsætte bestemmelser om tilladelser efter anden lovgivning.

15.6

I udviklingsarealer, jf. §2.4, kan en supplerende lokalplan tillige fastsætte bestemmelser om Lokalplanens retsvirkning.
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§ 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.
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. (f.eks. ved bevaringsudpegning) jf. lov om planlægning § 49:
•

Når en lokalplan fastsætter, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten påhviler
dog kun kommunen, hvis den pågældende ejendom ikke kan udnyttes økonomisk rimeligt svarende til udnyttelsen af ejendomme med en lignende
beliggenhed og benyttelse, der ikke er omfattet af et nedrivningsforbud
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§ 17

Vedtagelsespåtegning

17.1

Forslag til Lokalplan 360-130 er vedtaget af Lolland Kommune den 26. januar
2021 i henhold til lov om planlægning § 24.

Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/

Thomas Knudsen
Kommunaldirektør

Forslag til Lokalplan 360-130 er fremlagt i offentlig høring fra den 24. februar 2021
til den 22. april 2021. Forlængelse af høringsperioden til 22. maj 2021.
17.2

Lokalplan 360-130 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den 26. august 2021
i henhold til lov om planlægning § 27.

Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/

Thomas Knudsen
Kommunaldirektør

Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved offentlig bekendtgørelse af den endelig vedtagne plan den 14. oktober 2021.
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Kortbilag
Kortbilag
Kortbilag
Kortbilag
Kortbilag
Kortbilag
Kortbilag
Kortbilag
Kortbilag

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

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

Områdets afgrænsning
Delområder
Udviklingsarealer
Vej – og adgangsforhold
Etageantal
Vejtype – Gader el. stræder
Bevaringsværdige bygninger
Bevaringsværdige træer & Miljøhuse

A, Bevaringsguiden
B, Farver
C, Servitutter
D, Miljøscreening

74

