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HVAD ER EN LOKALPLAN?
Indhold
En lokalplan er en plan, hvori Lolland Kommune kan fastsætte bindende bestemmelser for et
områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold mv.
Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og
giver ikke grundejerne handlepligt.
Tilvejebringelse
Lolland Kommune kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan,
inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må
ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg
først.
Offentlig høring
Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig høring, hvor borgere og myndigheder kan
komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Lolland Kommune behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket
omfang de skal imødekommes. Lolland Kommune vedtager forslaget endeligt og bekendtgør
herefter planen på kommunens hjemmeside.
Midlertidige retsvirkninger
Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes på en
måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er
udløbet, kan Lolland Kommune give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter
forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et
byggearbejde mv., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens § 13, stk. 2. Det er endvidere
en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort
- dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.
Endelige retsvirkninger
Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i
planen.
Dispensationer
Lolland Kommune kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke
strider mod principperne i lokalplanen – som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne.
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Lokalplanen er udarbejdet af Lolland Kommune.
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FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-149 Hotel-, service- og erhvervsområde ved Søpavillonvej, Rødbyhavn

REDEGØRELSE
Baggrund
Lolland Kommune vedtog i juni 2011 Lokalplan 360-34 Erhvervshavn Rødbyhavn med det
formål at sikre udviklingen af Rødbyhavn Havn. Dette ved at muliggøre arealer for boliger og
turismeerhverv i samspil med erhvervshavnens position som en attraktiv og levende trafikhavn. Lokalplanen blev udarbejdet uden et konkret projektgrundlag.
Lolland Kommune har efter igangsættelse af Femern Bælt-forbindelsen modtaget en henvendelse fra Bach Gruppen, som med et konkret projekt ønsker at etablere kontor og hotel på
Vestre Kaj i Rødbyhavn. Bach Gruppen ejer arealerne ved Vestre Kaj. Lolland Kommune har
i den forbindelse givet udtryk for, at der er behov for nye faciliteter for deres ansatte i Rødby,
da den nuværende bygning ikke er tidssvarende. Det forventes derfor, at Lolland Kommune
bliver brugere af dele af bebyggelsen.
I forbindelse med byggetilladelse til projektet blev det vurderet, at projektet ikke er i overensstemmelse med Lokalplan 360-34, da der som del af projektet er planer om en byggehøjde
på 41 m. Det blev vurderet, at hotelvirksomhed var i overensstemmelse med anvendelsen
‘liberalt erhverv’. Derfor blev der givet en dispensation, som efterfølgende er blevet indklaget
til Planklagenævnet. Planklagenævnet skriver i deres afgørelse, at de ophæver dispensationen, da anvendelseskategorien ’liberalt erhverv’ ikke omfatter hotelvirksomhed, og gør i
samme omgang opmærksom på, at man ikke må dispensere fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, da disse er en del af planens principper.
Lolland Kommune har på baggrund af Planklagenævnets afgørelse besluttet at udarbejde et
plangrundlag, som muliggør Bach Gruppens projekt på Vestre Kaj. Kommunen er i den forbindelse blevet præsenteret for et revideret projektgrundlag med en 2. etape, som omfatter
havnerelateret kontor, hotelvirksomhed og en mindre andel detailhandel. Lolland Kommune
planlægger at forlænge Søpavillonvej således at Bach Gruppens projekt vil få adresse til Søpavillonvej.
Det samlede projektgrundlag omfatter ca. 20.000 m2 etageareal fordelt på tre større bygningskroppe på mellem 5, 8 og 9 etager, samt et parkeringshus på 4 etager.

8 etager
9 etager
4 etager
5 etager

Figur 1 Illustrationsplan af bebyggelsen set fra luften.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet fremgår af nedenstående kort.

Figur 2. Kortet viser lokalplanområdet.

Lokalplanområdet omfatter arealerne på Rødbyhavn erhvervshavns vestligste kaj samt et
område, der i dag er parkeringsplads og grønt område. Derudover består lokalplanområdet
af strand og klitter og en offentlig sti, som fører ned til stranden fra et mindre parkeringsområde.
Den eksisterende kontor-/udstillingsbygning inden for lokalplanområdet vil blive nedrevet i
forbindelse med realisering af det nye projekt.
Sydvest for lokalplanområdet er Femern A/S i gang med at etablere et nyt fremskudt forland,
som flytter kysten ca. 300 m mod syd. Der er i den forbindelse yderligere havneaktivitet fra
byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen, hvor skibe sejler til og fra byggepladsen med materialer så længe byggeriet er i gang. Arealet nord og øst for lokalplanområdet består af et
havnebassin med en mindre fritidshavn. Nær lokalplanområdet befinder sig en del havne- og
industrirelaterede erhverv, som f.eks. Bredgaard Boats, Rødbyhavn Bådværft, Scandlines og
DLG. Havnen består stadig som et aktivt havneområde, særlig i den sydøstlige del af havneområdet.
Lokalplanens formål
Lokalplanens overordnede formål er at muliggøre en omdannelse af det vestlige havneareal
fra erhvervshavn til service- og erhvervsområde med mulighed for havnerelateret kontor,
service og hotel. Det er desuden planens formål at sikre muligheden for, at erhvervshavnens
aktiviteter nord og øst for lokalplanområdet kan fortsætte.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af lokalplanområdet, samt for bebyggelsens omfang, bebyggelsens placering og rammer for ydre fremtræden.

2

FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-149 Hotel-, service- og erhvervsområde ved Søpavillonvej, Rødbyhavn

Lokalplanområdets anvendelse
Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til erhvervsområde. Hovedsageligt hotel blandet med
andet erhverv, herunder kontor, restauranter,
offentlige formål, privat- og offentlig service
samt erhverv i kategori A, miljøklasse 1-2.

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.

Erhverv er i kommuneplanen opdelt i typer af
områder, hvor kategori A - bymidte-område - er
for erhverv i miljøklasse 1-2.

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 Bolig og planstyrelsens
hjemmeside.

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.
Lokalplanområdet er opdelt i tre delområder, som vist på kortbilag 2, som gør det muligt at
regulere hvor, der kan placeres erhverv, parkering, mm. Delområderne er:
• A: Delområde til havnerelateret erhvervsområde og til turisme- og hotelformål
• B: Delområde til havnerelateret erhvervsområde, parkering, turisme- og hotelformål
• C: Delområde til havnerelateret erhvervsområde og vej, parkering og rekreative formål
I delområde A og delområde B kan der hovedsageligt etableres turisme- og hotelformål. Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for disse to områder kan opføres bygninger til f.eks.
hotel eller kontorer, og i området kan der ligeledes etableres mindre butikker eller restauranter.
I delområde A forventes der at blive opført kontorer, 108 hotelværelser og 30 hotellejligheder.
I delområde B kan der opføres et parkeringshus og butikker, som forventes at blive kombineret med enten kontorpladser eller hotelværelser. Der forventes derfor at blive etableret
omkring 200 parkeringspladser og butikker i kombination med kontorer eller omkring 150
hotelværelser.
I delområde C kan der alene etableres adgangsvej og faciliteter til rekreative formål, herunder
midlertidige, offentlige events. Derudover kan området forsat anvendes til parkeringspladser
og oplag til havnen.
Før ibrugtagen skal der redegøres for, samt dokumenteres, at bygninger såvel som udearealer
ikke påvirkes af støj eller luftforurening, der overstiger miljøstyrelsens grænseværdier.
Detailhandel: Der kan alene etableres butikker til lokalområdets forsyning, som henvender
sig til områdets brugere og gæster. Dette kan ske efter kommuneplanens retningslinje 4.8
om mindre butikker med et maksimalt butiksareal på 250 m2 ved f.eks. havne og fritliggende
turistattraktioner, feriehoteller o.lign. Det kan være både dagligvarebutikker og butikker med
udvalgsvarer, som er turisthenvendte. Det skal dog bemærkes, at lokalplanen ikke kan fastsætte klare regler for f.eks. hvad en butik må sælge eller hvilke kunder den må betjene.
Lokalplanen kan udelukkende fastsætte, at det må være dagligvarer og udvalgsvarer, og at
udvalgsvarerne ikke må være særligt pladskrævende.
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Udstykning
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykning og tilpasning af matrikelstrukturen
inden for lokalplanområdet med henblik på at realisere lokalplanen, herunder udstykning af
vejareal. Udstykning og sammenlægning af matrikler kan ske i overensstemmelse med kortbilag 3.

Figur 3 Matrikelkort med angivelse af matrikulære ændringer.

Vej- sti- og adgangsforhold
Vejadgang til området skal etableres fra østsiden i forlængelse af Søpavillonvej, som vist på
Figur 4 med bogstaverne A-B-C.
Der skal sikres, at der er en offentlig sti gennem området som vist i princippet på Figur 4 med
bogstaverne D-E.

Figur 4. Ny adgangsvej til lokalplanområdet og offentlig stiforbindelse.
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Bebyggelsens omfang og placering
Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og vil med Lokalplan 360-149 fortsat ligge i byzone.
Der fastsættes i lokalplanen en bebyggelsesprocent på maks. 200 % for den enkelte ejendom.
Ny bebyggelse, dog ikke mindre bygninger jf. BR18, skal placeres indenfor de byggefelter,
som er udlagt i lokalplanområdet og som vist på kortbilag 4. Den præcise afgrænsning af
byggefelterne fremgår også af Plandata.dk. Det er således præcist angivet, hvor ny bebyggelse må opføres, og hvor det ikke må opføres.
Bebyggelseshøjden og etageantal fastsættes i lokalplanens § 6, hvor niveauplan fastsættes
til 4,2 m DVR90. Det betyder, at det er fastsat præcist, hvor høje bygningerne i de enkelte
byggefelter må være. Bebyggelsen må maksimalt have 9 etager og være 41 meter høj i
byggefelt 1. Bygningen skal være højest i byggefelt 1 nærmest de eksisterende siloer, og
bygningshøjden skal trappes ned ud mod det nye forland mod vest og sydvest. De resterende
byggefelter har derfor lavere maksimale byggehøjder og etageantal. De specifikke krav til
højde og etageantal kan ses i lokalplanens § 6.2.

Figur 5 Illustration af ny bebyggelse i forholdt til niveauplan.
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Bebyggelsens ydre fremtræden
Lokalplanen fastsætter, at al bebyggelse
indenfor lokalplanområdet skal have en
ydre fremtræden i høj arkitektonisk kvalitet, så der skabes en sammenhæng til
det eksisterende område.
Lokalplanen giver relativt vide rammer
for facadematerialer. Dette er muligt,
fordi der i området ikke er andre forhold,
f.eks. en ensarteret eksisterende bebyggelse eller bevaringsværdig bebyggelse,
at tage særligt hensyn til. I det projekt,
som har været anvendt som grundlag for
lokalplanen, er facadematerialet beskrevet som beton med spor, hulplader, aluminium og emalitglas. Derfor er disse
materiale specifikt beskrevet i bestem- Figur 6 Udsnit af facade visualisering.
melser om materialer, men der kan anvendes andre materialer.
Fremtidig bebyggelse i området er fortsat underlagt Lolland Kommunes almindelige formulering om, at bebyggelse skal gives en ydre fremtræden i høj arkitektonisk kvalitet, så der
skabes en smuk sammenhæng i området.
Solceller og solfangere
Der fastsættes bestemmelser, der skal sikre, at såfremt der ønskes opsat solenergianlæg som
solceller (til elproduktion) og solfangere (til varmeproduktion) skal de indarbejdes i husets
arkitektur og generelle fremtræden. Disse anlæg skal derfor integreres i tagfladen eller i facaderne. De må således ikke monteres uden på bygningerne.
For at mindske blændingsgener fra ovennævnte energianlæg, skal disse have en ikke-reflekterende overflade. Opsættes et anlæg med synlige rammer, skal disse fremstå sorte og matte.
Tekniske installationer
For at området ikke skal fremstå rodet, og for at fastholde den arkitektoniske kvalitet i byggeriet, skal tekniske installationer integreres i bebyggelsen eller placeres således, at de ikke
er synlige fra offentlig vej. Varmepumper, ventilationsanlæg, køleanlæg o.lign. skal placeres,
indbygges eller inddækkes under hensyntagen til bygningens arkitektur og generelle fremtræden, så anlægget virker så lidt skæmmende som muligt.
Skiltning
Udgangspunktet for god skiltning er, at skiltet har en god informationsværdi. Skiltningen bør
derfor være enkel og klar, så budskabet tydeligt formidles.
Generelt gælder det, at al skiltning skal godkendes af Lolland Kommune, og at der kun må
skiltes for erhverv hjemmehørende på den enkelte ejendom. Det gælder også, at skiltningen
skal fremtræde enkelt og informativt, samt at der kun må skiltes med virksomheders navn,
logo mv. Desuden gælder det generelt, at skiltningen gerne må kunne ses uden for området,
men den må ikke virke dominerende, hverken i dagslys eller i mørke.
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.
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Farvede bånd, plader, kasser o.lign. er ofte dominerende i forhold til bygningen og helhedsindtrykket og bør ikke etableres, med mindre de kan indgå som en del af bygningens arkitektur.
Gentagelser af det samme skilt eller samme butiksnavn på samme facade slører bygningens
arkitektur og medvirker til et rodet indtryk.
Fritstående skilte, flag mv.
Fritstående skilte og flagstænger med reklameflag samt løse skilte som A-skilte (klapskilte),
beachflag o.lign. virker ofte meget dominerende i gadebilledet.
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.

Figur 7. Eksempel på tildækning af dele af vinduer

Lokalplanen giver ikke mulighed for skiltning og udsmykning i øvrigt. Dette omfatter f.eks.
bannerskiltning, billboards (plakattavler), rulleskilte, gavlreklamer, bannerskiltning o.lign.,
som på grund af visuel dominans kan være til ulempe eller skæmmende i forhold til omgivelserne og samt have indvirkning på trafiksikkerheden.
Belysningen af facader kan være med til skabe en attraktiv oplevelse, understrege et steds
eller en bygnings særlige karakter og styrke bylivet.
Ubebyggede arealer
Antallet af parkeringspladser fastlægges i lokalplanen til 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal.
Derudover skal der være 1 p-plads pr. hotelværelse. Alle parkeringspladserne skal etableres
på egen grund inden for lokalplanområdet.
Lokalplanen fastsætter krav om, at et areal på 10% af etagearealet inden for lokalplanområdet er ubebygget friareal, hvoraf 50% skal være med offentlig adgang.
I lokalplanen fastlægges bestemmelse om, at befæstede arealer kun må etableres, hvor det
er nødvendigt for trafik, parkering og ophold/terrasser. Som udgangspunkt opføres et parkeringshus, men hvis der afviges fra dette, skal parkeringspladser etableres på befæstet areal,
som grusparkering, i græsarmeringssten eller lignende, der tillader nedsivning af regnvand.
Dog er det muligt at forhindre nedsivning af regnvand i afgrænsede områder for at forhindre
spredning af evt. jordforurening.
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Formålet med denne bestemmelse er, at den direkte afledning af overfladevand minimeres af
hensyn til kloaksystemerne. Bestemmelsen imødekommer således klimaudviklingen med tiltagende ekstreme regnskyl, og samtidigt hermed opnås størst muligt areal med planter og
natur.
På de ubebyggede arealer kan der efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse etableres
byøkologiske foranstaltninger som f.eks. regnvandsbassiner, solenergianlæg (herunder solfangere og solceller), jordvarmeanlæg o.lign. til brug for områdets beboere.
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.
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Statslig planlægning
Kystnærhedszonen
Der er i planloven fastsat særlige regler for de kystnære byzonearealer.
Lokalplanplanområdet er beliggende i byzone, og ligger indenfor den kystnære del af byzonen.
Der gives i lokalplanen tilladelse til at bygge i 9 etager og op til 41 m. Byggeri, der udnytter
lokalplanens maksimale byggehøjde vil således være synligt fra kysten. Det vurderes dog, at
den nye bebyggelse ikke vil skille sig væsentlig ud fra den eksisterende havnebebyggelse,
som bl.a. rummer to siloer og andet havne- og industrierhverv.

Figur 8 Nuværende bebyggelse i Rødbyhavn havn.

Lolland Kommune har vurderet, at projektet på havnens nuværende yderste punkt kan være
med til at markere indsejlingen til Rødbyhavn og stå som et ”fyrtårn” mod havet. Området er
i forvejen domineret af færgeanlægget og af to kornsiloer, der er op til 45 meter høje. Det
vurderes, at den nye bebyggelse ikke vil ændre væsentligt på det visuelle indtryk af kystlandskabet. Bebyggelsen vurderes dermed heller ikke at medføre en væsentligt negativ påvirkning
af det visuelle indtryk af kystnærhedszonen ved Rødbyhavn.
Samlet set vurderes det, at lokalplanen ikke medfører ændringer af Rødbyhavns kystprofil.
Vurderingen er uddybet i miljørapporten, som ligger forud for denne lokalplan.

Figur 9 Visualisering af bebyggelsens placering i landskabet.
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Figur 10. Det nye hotel- og kontorhus set fra Syltholmsgade i Rødbyhavn, hvor man kun kan
ane toppen af bygningen til højre i billedet.

Figur 11. Det nye hotel- og kontorhus set fra Søpavillonvej med de eksisterende siloer til
venstre i billedet.
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Begrundelse for planlægning af bebyggelse over 8,5 meter i kystnærhedszonen.
Ud fra en vurdering af områdets skala og karakter, har Lolland Kommune valgt at planlægge
for en høj bebyggelse, så der kan skabes en sammenhæng til de øvrige store bygninger i
Rødbyhavn. De øvrige bygninger dominerer området i form af færgeanlægget og to kornsiloer, der er op til 45 meter høje.
Områder med særlige drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger ikke inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger.
Naturbeskyttelse
Natura 2000 og Natura 2000-oplande
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Natura 2000-udpegninger.
Det nærmeste Natura 2000-område er placeret ca. 4,5 km øst for lokalplanområdet. Det
drejer sig om område nr. 173; Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor
og Hyllekrog-Rødsand.
Jævnfør § 6 i Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1519 af 6. december 2018) om udpegning
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter,
skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
Lokalplanen giver mulighed for, at der sker konkrete ændringer i områdets anvendelse og
bebyggelsestæthed. Lokalplanen fastholder dog området til by- og erhvervsmæssige formål,
som det allerede er udlagt til og delvist anvendt til. Lokalplanområdet er placeret i stor afstand
fra Natura 2000-området, og der er samtidig placeret andet erhverv, herunder den store
tunnelfabrik, tættere på området.
Det er Lolland Kommunes vurdering, at planen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter vil medføre negative ændringer i Natura 2000-området eller medføre
væsentlig påvirkning af de arter og levesteder, der er udpegningsgrundlaget for området.
Beskyttede dyre- og plantearter
Jævnfør § 10 i Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1519 af 6. december 2018) om udpegning
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Lolland Kommune har gennemført en undersøgelse af området, og har ikke fundet arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV inden for lokalplanområdet. Nærmeste registrerede bilag
IV og V arter er ved vandhullet nord for lokalplanområdet, hvor der er registreret grøn frø og
spidssnudet frø. Lolland Kommune vurderer dog, at deres habitat ligger tilpas langt fra lokalplanområdet til at have en væsentlig påvirkning.
Der er derudover gennemført besigtigelse og registrering i starten af juni 2022, hvor området
er registreret som klit. Klit er en naturtype, der ikke er beskyttet i medfør af §3 i naturbeskyttelsesloven. Men derudover er der fundet ager-kohvede og klæbrig limurt, som er nationale og regionale ansvarsarter, hvor Lolland Kommune har en særlig forpligtigelse til at passe
på disse arter. De vokser talrigt på det Sydlollandske Dige, men er meget sjældne i resten af
Danmark.
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Det vurderes hensigtsmæssigt, at den muldafrømning, som skal laves i forbindelse med byggeriet, bliver opbevaret isoleret fra andet jordarbejde, således at frøpuljen i jorden bliver
bevaret. Efterfølgende kan den muldafrømmede jord lægges ud på f.eks. det nye forland.
Med den indsats vurderes det, at man kunne imødegå ødelæggelsen af arternes tidligere
voksested.
Konklusionen er;
• At der ikke er beskyttede natur i området.
• At der er nationale rødlistearter, som ikke er beskyttede.
• At der er værdifuld natur, som ikke er beskyttet.
Det er således Lolland Kommunes vurdering, at planen ikke i sig selv eller i forbindelse med
andre planer og projekter vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller af yngleog rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
§ 3 beskyttede områder og strandbeskyttelseslinje
Lokalplanområdet omfatter ikke arealer, der er berørt af naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede områder eller strandbeskyttelseslinje.
Der blev primo juni 2022 gennemført en
kortlægning ved besigtigelse af området,
som viser, at der ikke i planområdet er naturtyper, der er beskyttede.
Inden for lokalplanområdet er der i dag et
klitlandskab. Arealet ligger udenfor beskyttet natur, men området rummer alligevel plantearter, som er sjældne eller
sårbare. Blandt andet vokser der ager-kohvede på dele af arealet. Planten er sjælden i Danmark, men har en stor udbredelse på det Sydlollandske Dige, og af den
grund er den oplistet i den danske rødliste
som en ansvarsart for Lolland Kommune,
som vi skal være ekstra opmærksomme
på.
Derudover ligger der, ikke langt nord for
området, naturtyper, der er beskyttede jf.
naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig
om overdrev, strandeng og sø som vist på
Figur 12.

Figur 5 Billedet viser de beskyttede naturtyper nord for lokalplanområdet.

Museumslovgivning
Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelsen af nyt byggeri,
skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8,
således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden.
Kommuneplan
Lokalplanen er omfattet af Kommuneplan 2021-2033, og er i overensstemmelse med både
kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer.
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Produktionserhverv i Rødbyhavn erhvervshavn
Rødbyhavn erhvervshavn og dennes aktivitet er en kvalitet for Rødbyhavn, både som karaktertræk og for den økonomiske aktivitet. Lokalplanen må derfor ikke betyde, at havnen bliver
begrænset af den nye byudvikling. Tilsvarende skal det jf. planloven sikres, at produktionserhverv ikke påvirkes negativt af byudvikling. Derfor er udgangspunktet for byudviklingen på
Rødbyhavn erhvervshavn, at denne skal ske på havnens vestligste kaj, som ligger i god afstand af det eksisterende produktionserhverv. Lokalplanen har således en række tiltag, der
skal sikre, at bebyggelse og erhverv kan være naboer.
En række virksomheder i havnen er at betragte som produktionserhverv. Det drejer sig bl.a.
om Scandlines med tankanlæg i den nordlige del af havnen, DLG (gødningshåndtering), Bredgaard Boats og Rødbyhavn Bådeværft. Derudover bliver havvindmøllerparkerne Nysted og
Rødsand også betjent fra havnen.
Værdifulde kulturmiljøer
Hele lokalplanområdet er udpeget som en del af et særligt værdifuldt bymiljø, og som særligt
værdifuldt kyst- og landvindingsmiljø. Begge kulturmiljøer er i kommuneplanens retningslinje
7.1.1. registreret som havende høj bevarings værdi.
Kommuneplantillæg 5 vil ikke ændre ved det særligt værdifulde kyst- og landvindingsmiljø
’Det lollandske dige’. Det særligt værdifulde bymiljø ’Rødbyhavn Erhvervshavn’ vil blive sikret
gennem Lokalplan 360-149, som fastsætter rammer for den nye bebyggelses disponering,
ydre fremtræden og sammenhæng med det omkringliggende miljø.
Lavbundsarealer
Inden for kommuneplanrammen indgår en mindre del af et lavbundsareal, og en eventuel
lokalplan skal forholde sig til dette. Lavbundsarealer er ikke beskyttede.

Figur 13 Luftfoto af Rødbyhavn Havn med Lokalplanområdet og Lavbundsareal.
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Kommuneplanramme
Lokalplanen indgår i rammeområde 360-E39, som udlægger området til erhvervsområde:
• Transporttungt erhvervsområde – Kategori D – Miljøklasse 1-6 – forbeholdt havnerelaterede erhverv samt mindre butikker til brug for områdets kunder.
• Fritidshavn til maks. 42 enheder
• Turist- og boligområde med offentlig adgang samt mindre butikker til brug for områdets kunder.
Omfanget af byggeri i området reguleres som følge af ramme 360-E39:
Maks. etageantal: 7
Maks. byggehøjde: 45 meter
Maks. bebyggelsesprocent: 200 for den enkelte ejendom
Rammeområdet er derudover omfattet af konsekvenszone for produktionserhverv jf. Kommuneplan 2021-2033’s kapitel 3.2.
Lokalplanen giver mulighed for at realisere rammen, dog med undtagelse af erhverv i miljøklasse 3-6.
Udover kommuneplanramme 360-E39 gælder en række generelle rammebestemmelser, og
lokalplanen overholder disse generelle rammer.
Kommuneplanramme 360-E39 fastsætter det maksimale antal etager til 7, men det er vurderet, at der kan planlægges for op til 9 etager inden for den maksimale tilladte bygningshøjde
på 45 m. Lokalplanen vurderes derfor til ikke at være i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet et tillæg 5 til Kommuneplan 2021-2033 alene med henblik
på at ændre det maksimale antal etager fra 7 til 9 etager.
Nuværende og fremtidige kommuneplanramme er vist på de følgende sider.
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Nuværende kommuneplanramme:

Rammenummer: 360-E39
Rammenavn: Rødbyhavn Erhvervshavn
Generelle anvendelsesbestemmelser:
Transporttungt erhvervsområde - Kategori
D - miljøklasse 1-6 - forbeholdt havnerelaterede erhverv samt mindre butikker til
brug for områdets kunder.
Fritidshavn til maks. 42 enheder. Turist- og
boligområde med offentlig adgang samt
mindre butikker til brug for områdets kunder.
Se desuden bestemmelserne i de generelle
rammer
Bebyggelsens omfang og udformning:
Bebyggelsesprocent: Maks. 200 for den enkelte ejendom.
Maks. etager: 7
Maks. bebyggelseshøjde: 45 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 360-34 Erhvervshavn Rødbyhavn
Lokalplan 360-46 Erhvervsareal på Rødbyhavn havn.
Særlige bestemmelser:
Rammeområdet er omfattet af konsekvenszone for produktionserhverv jf. retningslinje
3.2.2.
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Fremtidig kommuneplanramme:

Rammenummer: 360-E47
Rammenavn: Rødbyhavn Erhvervshavn
Generelle anvendelsesbestemmelser:
Transporttungt erhvervsområde - Kategori
D - miljøklasse 1-6 - forbeholdt havnerelaterede erhverv samt mindre butikker til
brug for områdets kunder.
Fritidshavn til maks. 42 enheder. Turist- og
boligområde med offentlig adgang samt
mindre butikker til brug for områdets kunder.

360-E47

Se desuden bestemmelserne i de generelle
rammer
Bebyggelsens omfang og udformning:
Bebyggelsesprocent: Maks. 200 for den enkelte ejendom.

Figur 7 Kommuneplanramme 360-E47

Maks. etager: 9
Maks. bebyggelseshøjde: 45 meter
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 360-34 Erhvervshavn Rødbyhavn
Lokalplan 360-46 Erhvervsareal på Rødbyhavn havn
Lokalplan 360-149 Hotel-, service- og erhvervsområde ved Søpavillonvej, Rødbyhavn
Særlige bestemmelser:
Rammeområdet er omfattet af konsekvenszone for produktionserhverv jf. retningslinje
3.2.2.
Eksisterende Lokalplan 360-34
Det aktuelle lokalplanområde indgår i et område, der er omfattet af Lokalplan 360-34 Erhvervshavn Rødbyhavn vedtaget af Lolland Kommune den 30. juni 2011. Lokalplanen er ændret to gange den 9. august 2017 og den 20. september 2018, hvor afgrænsningen blev
ændret. Lokalplanen fastlægger området til traditionelt havneerhverv i form af havnerelateret
service og reparationsvirksomheder samt turismeformål.
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Figur 16. Afgrænsningen af lokalplan 360-34

Lokalplan 360-34 Erhvervshavn Rødbyhavn forudsættes aflyst for de dele, der er omfattet af
nærværende lokalplan, når lokalplanen er endeligt vedtaget af Lolland Kommune.
Servitutter
Der findes i dag en række servitutter, der er tinglyst indenfor lokalplanområdet, og som fortsat vil være gældende:
Matr.nr. 410e, Rødby Markjorder
17.02.1919-907621-31:
Dok om hegn, hegnsmur mv, vedligeholdelse af dige mv.
17.02.1919-907622-31:
Dok om hegn, hegnsmur mv.
07.03.1931-907623-31:
Dok om hegn, hegnsmur mv, udelukkende anvendelse til cementvarefabrikation. Kun fremleje med samtykke fra Rødby
Havn. administration, 2/ virksomheden underkastet havnens takster og regler, 3/ ej ret til krav om vedligeholdelse af veje over
havnens grund mv.
20.04.1936-907624-31:
Dok om trigonometrisk station.
24.04.1962-907625-31:
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
30.11.1998-23257-31:
Dok om jernbanedrift mm.
23.08.2010-1000949140: Dok om bl.a. at der ikke må opføres boliger eller etableres andre
aktiviteter, som måtte være til hinder eller gene for eller på anden måde lægge begrænsninger for færgedriften. (Scandlines
A/S er påtaleberettiget).
10.09.2010-1001023126: Forkøbsret/tilbagekøbsret, Anvendelsesforhold
13.09.2010-1001023593: Deklaration om ledninger
13.09.2010-1001024155: Privat fællesvej, Vejret
09.12.2013-1005015391: Afgift for vedligeholdelse
15.09.2014-1005635624: Deklaration vedr. fordeling af udgifter til privat fællesvej
Matr.nr. 548, Rødby Markjorder
05.12.1988-907774-31:
Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv
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05.12.1988-907775-31:
30.11.1998-23262-31:
23.08.2010-1000949149:
10.09.2010-1001023126:
13.09.2010-1001023593:
09.12.2013-1005015391:
15.09.2014-1005635624:

Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv
Dok om jernbanedrift reklamer hegn mm.
Besejling af Rødbyhavn Trafikhavn. (Scandlines A/S er påtaleberettiget).
Anvendelse og forkøbsret
Deklaration om ledninger
Afgift for vedligeholdelse
Deklaration vedr. fordeling af udgifter til privat fællesvej

Matr.nr. 410c, Rødby Markjorder
17.02.1919-907626-31:
Dok om hegn, hegnsmur mv, vedligeholdelse af dige mv.
17.02.1919-907627-31:
Dok om hegn, hegnsmur mv.
07.03.1931-907628-31:
Dok om hegn, hegnsmur mv, udelukkende anvendelse til cementvarefabrikation. Kun fremleje med samtykke fra Rødby
Havn. administration, 2/ virksomheden underkastet havnens takster og regler, 3/ ej ret til krav om vedligeholdelse af veje over
havnens grund mv.
24.04.1962-907630-31:
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
30.11.1998-23257-31:
Dok om jernbanedrift mm.
23.08.2010-1000949137: Besejling af Rødbyhavn Trafikhavn. (Scandlines A/S er påtaleberettiget).
10.09.2010-1001023126: Anvendelse og forkøbsret
13.09.2010-1001023593: Deklaration om ledninger
09.12.2013-1005015391: Afgift for vedligeholdelse
15.09.2014-1005635624: Deklaration vedr. fordeling af udgifter til privat fællesvej
Matr.nr. 490, Rødby Markjorder
21.08.2020-1012161912: Førnotering, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på
Øerne
17.02.1919-907717-31:
Dok om hegn, hegnsmur mv
07.03.1931-907718-31:
Dok om arealet må kun benyttes til cementvarefabrikation, maskinkomope mht at tage vand mm, vedligeholdelse af vej, fri adgang til jernbanespor mv.
20.04.1936-907719-31:
Dok om seigonometerisk station mv, Vedr 507
Matr.nr. 507, Rødby Markjorder
17.02.1919-907714-31:
Dok om hegn, hegnsmur mv
07.03.1931-907715-31:
Dok om arealet må kun benyttes til cementvarefabrikation, maskinkomope mht at tage vand mm, vedligeholdelse af vej, fri adgang til jernbanespor mv,
20.04.1936-907716-31:
Dok om seigonometerisk station mv, Vedr 507
Matr.nr. 549ø, Rødby Markjorder
21.08.2020-1012161912: Førnotering, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på
Øerne
04.09.2015-1006682471: Ekspropriation foreløbig notering, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
05.12.1988-907774-31:
Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv
05.12.1988-907775-31:
Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv
01.02.1995-1499-31:
Dok om vej mv, færdselsret mv,
12.01.2006-836-31:
Dok. om VVS-ledninger og VVS-anlæg i terræn
12.10.2006-16949-31:
Servitutpålæg vedr. færdselsret vedr. 549H
23.08.2010-1000949143: Besejling af Rødbyhavn Trafikhavn (Scandlines A/S er påtaleberettiget).
23.08.2010-1000949151: Besejling Rødbyhavn Trafikhavn (Scandlines A/S er påtaleberettiget).
18

FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-149 Hotel-, service- og erhvervsområde ved Søpavillonvej, Rødbyhavn

10.09.2010-1001023126:
10.09.2010-1001023166:
13.09.2010-1001023593:
13.09.2010-1001024155:
09.12.2013-1005015391:
15.09.2014-1005635624:
19.06.2018-1009886348:
24.07.2018-1009977370:

Anvendelse og forkøbsret
Elkabel, oliestuds samt anløb ved tankning
Deklaration om ledninger
Privat fællesvej
Afgift for vedligeholdelse
Deklaration vedr. fordeling af udgifter til privat fællesvej
0,4 kV - 10 kV kabel og transformerstation 8970 med grundareal
op til 5 m2
Deklaration om kloakledning, brønde, pumpestation og elskab

Miljøforhold og klima
Klimatilpasning regnvand
Hele lokalplanområdet er omfattet af risiko for oversvømmelse (regn og hav) i Lolland Kommuneplan 2021-2033. Der skal derfor foretages en vurdering af oversvømmelsesrisikoen og
muligheden for klimasikring. Arealer, der er oversvømmelsestruede, skal friholdes for nybyggeri, medmindre oversvømmelseskilden kan håndteres og ikke ændrer afstrømningen eller
forringer håndteringen af vand på tilstødende arealer.
I byområder med risiko for oversvømmelse skal separatkloakering eller mulige løsninger for
lokal afledning af regn- og overfladevand overvejes. Lokalplanen kan her give mulighed for
at etablere forsinkelsesbassiner for at aflede overfladevand og oversvømmelse fra gældende
kloakering, hvis dette vurderes nødvendigt. Ved etableringen af nye forsinkelsesbassiner skal
disse søges indpasset som rekreative elementer med mulighed for forøgelse af naturindholdet. Dette kunne være ved et permanent vandspejl eller flade skåninger.
Klimatilpasning - Havvand
Lokalplanområdet ligger i Rødbyhavn uden for det Lollandske Dige. Lokalplanområdet er således ikke beskyttet mod stormflod. Dog etableres et 300m bredt forland, i form af en fremskudt kyst, syd for lokalplanområdet.
Ifølge Kystdirektoratets fremskrivninger kan man forvente fremtidige stormflodsvandstande
på op til 4,2 m (DVR90). Det er dog forbundet med stor usikkerhed, idet forventningen til en
ændring i vandstanden i havene omkring Danmark er afhængig af den globale klimaindsats.
I nærværende lokalplan fastsættes et niveauplan på 4,2 m, således at byggeriet kan opføres
over de 4,2 m over DVR90. Dette er dog ikke nødvendigvis en sikkerhed for, at bebyggelsen
ikke kan blive udsat for bølgepåvirkning under en evt. stormflod.
Støj
Der er gennemført en screeningsmæssig støjkortlægning af aktiviteterne i Rødbyhavn.
Den nye anvendelse af området vil ikke påvirke Rødbyhavn med ny miljøpåvirkning eller med
miljøpåvirkning, der er væsentligt anderledes fra en alm. bymæssig bebyggelse. Derimod er
der risiko for, at en anvendelse til havnerelateret erhvervsområde og til turisme- og hotelformål kan medføre begrænsninger for erhvervet i havnen i øvrigt. Derfor er der gennemført
kortlægning af støj og emissioner i området med det formål at redegøre for, at erhvervet ikke
bliver begrænset.
Særligt for støj viser kortlægningen, at skibstrafik på Østre Kaj vil påvirke hotel og kontorbebyggelsen med støj, men at denne støj ikke vil overskride grænseværdierne i forhold til de
planlagte anvendelser, og derfor ikke vil begrænse erhvervet. Kortlægningen viser, at byggeri
efter lokalplanen kan gennemføres, såfremt bebyggelsen på enkelte facader udstyres med
alm. lydruder. Denne type ruder kan typisk reducere en støjpåvirkning med 7 dB(A), og facaderne er i nattesituationen ”kun” påvirket med 43 dB(A).
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Figur 8 Skibsmotor i tomgang inkl. lastning/losning. Forventet dag situation.

Figur 9 Skibsmotor i tomgang Forventet nat situation.

Luftforurening
Der er emission af styren fra virksomheden Bredgaard Boats, der har betydning for muligheden for at gennemføre projektet. Dette forhold skal håndteres ved hjælp af afværgeforanstaltninger, inden der kan gives ibrugtagningstilladelse. Det er således bygherre, der har ansvaret for at dokumentere, at de nødvendige afværgeforanstaltninger er etableret og godkendt. Afværgeforanstaltningerne er beskrevet nærmere i miljørapporten, som ligger forud
for denne lokalplan.
Støv har vist sig ikke have afgørende betydning for muligheden for at virkeliggøre lokalplanens muligheder.
Forurenet jord
En stor del af lokalplanområdet er områdeklassificeret i henhold til lov om forurenet jord.
Områdeklassificeringen betyder, at jorden som udgangspunkt betragtes som lettere forurenet. Hvis man flytter jord (mere end 1 m³) fra områdeklassificerede ejendomme, skal jordflytningen altid anmeldes til kommunen.
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En del af lokalplanområdet er V1-kortlagt
område. Dvs., at der er en formodning om,
at området er jordforurenet, men der er
ikke lavet konkrete og afgrænsende undersøgelser. Der skal søges om tilladelse
efter jordforureningslovens §8 ved byggeog 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.
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.

Figur 19. Registreret V1 forurening.

Spildevand
Lokalplanområdet ligger inden for hovedoplandet Rødby i Lolland Kommunes Spildevandsplan
2017-2027, som er vedtaget af byrådet d. 22. juni 2017.
Lokalplanområdet er ikke kloakeret på nuværende tidspunkt. Ifølge spildevandsplanen skal
ejendomme indenfor lokalplanområdet spildevandskloakeres.
Ved ombygninger og nybyggeri opfordres der derfor til, at der lægges et tostrenget kloaksystem til afledning af spildevand og regnvand i separate ledninger, og at det tilsluttes til de
tilslutningsstik, der er ved grunden.
Spildevand ledes til Lolland Spildevand A/S.
Spildevand fra virksomheder, der kan indeholde stoffer i mængder, der ikke umiddelbart kan
ledes til kloak, skal ansøge Lolland Kommune om tilslutningstilladelse til at aflede regn- og
spildevand til offentlig kloak. I tilslutningstilladelsen kan Lolland Kommune stille vilkår om
forrensning, forsinkelsesbassin m.m.
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 generelt
i forbindelse med gennemførelse af projektet at undersøge muligheden for helt eller delvist
at benytte Lokal Afledning af Regnvand, ”LAR”.
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Varme
Lokalplanområdet er omfattet af den af Lolland Kommune godkendte varmeplan af februar
2017, der udlægger området til fjernvarme. Der er fjernvarmepligt for al ny bebyggelse i området.
Bestemmelsen er dog 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 leveres af Andel.
Vand
Vandforsyning til lokalplanområdet sker fra fælles vandforsyningsnet.
Affald
Affaldshåndteringen i lokalplanområdet skal ske efter affaldsbekendtgøresen og de i Lolland
Kommune gældende regulativer.
Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
(LBK nr. 1976 af 27/10/2021) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en
væsentlig indvirkning på miljøet.
Det er uklart, hvorvidt Lokalplan 360-149 er omfattet af lovens bilag 1 eller 2. Der er derfor
gennemført en miljøscreening, som konkluderer, at der kan forventes en væsentlig påvirkning
af miljøet jf. §10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er således også gennemført en miljøvurdering. Miljøvurderingen offentliggøres af Lolland Kommune i en miljørapport.
Miljørapporten er afgrænset til følgende miljøforhold:
Jordbund
En del af lokalplanområdet er omfattet af et V1-forureningsområde. En del af lokalplanområdet ligger indenfor områdeklassificeringen, hvor jorden som udgangspunkt betragtes som
lettere forurenet. Såfremt der skal flyttes jord væk fra det områdeklassificerede område, skal
jordflytningen anmeldes til kommunen. Det er vurderet, at der ikke er en væsentlig påvirkning
af risikoen for forurening, grundet at etablering og drift af det foreslåede byggeri ikke vil føre
til øget jordforurening.
Landskab
I kystnærhedszonen stilles der særlige krav til lokalplanlægningens omfang med hensyn til
visualisering af et planlagt byggeris indvirkning på kysten. Ved bygningshøjder over 8,5 meter
skal der ligeledes anføres begrundelser herfor.
Miljørapporten skal vurdere, hvorvidt bygningerne vil fremstå dominerende i forhold til kystprofilet. Det er vurderet, at den kommende planlægning for den nye bebyggelse ikke vil ændre væsentligt på det visuelle udtryk af kystlandskabet, bl.a. på grund af de store siloer i
havneområdet samt tunnelfabrikken. Bebyggelsen vurderes dermed heller ikke at medføre
en væsentlig negativ påvirkning af det visuelle indtryk af kystnærhedszonen ved Rødbyhavn.
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Materielle goder
Miljørapporten vurderer hvilke tiltag, som sikrer erhvervslivets fortsatte udviklingsmuligheder
i forhold til påvirkning fra støj, støv og lugt. Lolland Kommune vurderer, at kommende planlægning vil have en væsentlig negativ miljøpåvirkning mht. materielle goder og anden luftforurening, og at der skal etableres afværgeforanstaltninger for at realisere lokalplanen, i
form af:
• At dele af facaden på det nye byggeri etableres med lydruder
• At der enten etableres et afkast fra skorsten ved Bredgaard Boats i en højde over 41
meter eller etableres filtre på afkast.
Biologiske mangfoldighed
Lokalplanområdet ligger tæt på en beskyttet naturtype (overdrev), som ligger nord for lokalplanområdet. Der ligger ydermere nord for overdrevet en beskyttet naturtype (strandeng og
sø). Miljørapporten vurderer, hvorvidt de beskyttede naturtyper påvirkes af lokalplanområdet,
og hvordan disse sikres.
Området rummer blandt andet ager-kohvede. Planten er sjælden i Danmark, og af den grund
er den oplistet i den danske rødliste som en ansvarsart for Lolland Kommune. Da arten er en
ansvarsart for Lolland Kommune, bør der tages særlige hensyn, der dog ikke kan sikres i
planlægningen. Man bør derfor, inden et byggeri påbegyndes, muldafrømme overjorden, så
man har mulighed for, et andet velegnet sted, som f.eks. på det nye forland ved Rødbyhavn,
at udlægge det afrømmede muld, således at frøpuljen kan vokse frem på ny.
VVM
Ifølge lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om lov om miljøvurdering af planer og
programmer og konkrete projekter (VVM) skal der foretages en miljøvurdering af projekter,
hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Idet nærværende lokalplan skal
miljøvurderes, skal projektet som minimum VVM-screenes i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
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LOKALPLAN 360-149
For hotel, service- og erhvervsområde ved Søpavillonvej, Rødbyhavn
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 udlægge området til havnerelateret erhvervsområde, og
• at udlægge området til turisme- og hotelformål, hvor disse ikke er i konflikt med
erhvervshavnens aktiviteter, og
• at fastlægge bestemmelser for bebyggelsen, der sikrer, at den nye anvendelse
ikke skaber nye miljøkonflikter med det eksisterede erhverv på havnen.

§2

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene: 410e og 548, samt dele af 410c, 490, 507 og 549ø, Rødby Markjorder og alle parceller, der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra
de nævnte ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet opdeles, som vist på kortbilag 2, i følgende delområder:
• A: Delområde til havnerelateret erhvervsområde og til turisme- og hotelformål
• B: Delområde til havnerelateret erhvervsområde, parkering, turisme- og
hotelformål
• C: Delområde til havnerelateret erhvervsområde og vej, parkering og rekreative formål

2.3

Det samlede lokalplanområde er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

§3

Områdets anvendelse

3.1

3.2

3.3

Delområde A:
Inden for delområdet må kun opføres eller indrettes bebyggelse til havnerelaterede erhverv og til turisme- og hotelformål, f.eks. restaurationer, hotelvirksomhed, administration, offentlige formål, privat- og offentlig service, samt havnerelateret erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2, herunder liberale erhverv.
Delområde B:
Inden for delområdet må kun opføres eller indrettes bebyggelse til havnerelateret
erhverv, til parkering (evt. parkeringshus) og til turisme- og hotelformål, f.eks.
restaurationer, butikker, administration, offentlige formål, privat- og offentlig service, samt havnerelateret erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2, herunder liberale
erhverv.
Delområde C:
Inden for delområdet må kun anlægges vej, parkering, torveareal, rekreative formål samt oplag til havnen.
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3.4

Inden for delområde A og B må desuden opføres butikker med et maksimalt samlet
butiksareal på 250 m2.

3.5

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

§4

Udstykning

4.1

Inden for lokalplanområdet kan der ske udstykning, der ikke afviger væsentligt fra
udstykningsplanen på kortbilag 3.

4.2

Inden for lokalplanområdet kan de eksisterende matrikler sammenlægges til en
matrikel, som vist på kortbilag 3.

§5

Vej-, sti- og adgangsforhold

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet må kun anlægges som privat fællesvej A, B eller
C i overensstemmelse med de på kortbilag 5 viste vejadgange.

5.2

Byggeri indenfor lokalplanområdet må kun opføres med gode adgangsforhold for
handicappede i henhold til byggeloven.

5.3

Der skal etableres en offentlig sti igennem området, som vist i princippet på kortbilag 5 med bogstaverne D-E.

§6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 200%.

6.2

Der fastlægges følgende byggefelter som vist på kortbilag 4 med følgende bestemmelser om maks. etageantal og maks. byggehøjde:
• Byggefelt 1 maks. højde: 41 meter og 9 etager.
• Byggefelt 2 maks. højde: 29 meter og 8 etager.
• Byggefelt 3 maks. højde: 21 meter og 5 etager.
• Byggefelt 4 maks. højde: 15 meter og 3 etager.
• Byggefelt 5 maks. højde: 13 meter og 3 etager.
• Byggefelt 6 maks. højde: 7,5 meter og 1 etage.

6.3

Mindre bebyggelse må opføres indenfor lokalplanområdet jf. BR18.

6.4

Niveauplan fastsættes til 4,2 meter over DVR90.

6.5

Transformerstationer, der kan forlanges placeret inden for hele lokalplanområdet
i umiddelbar tilknytning til offentlig vej, skal indpasses i forhold til den øvrige bebyggelse.

§7

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Al bebyggelse i lokalplanens område skal gives en ydre fremtræden i høj arkitektonisk kvalitet, så der skabes en smuk sammenhæng i området. Det betyder bl.a.
at;

7.1.1

Udformning af facader, gavle og tage må ikke afvige fra de på kortbilag 6 viste
opstalter og snit i en sådan grad, at helhedsindtrykket af bygningen forandres.
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7.1.2

Til udvendige facader og gavle må kun anvendes:
• beton, natursten, glas, stål, aluminium, ophængte/monterede beklædninger
såsom plademateriale, lameller og lignende, herunder beton med spor, hulplader, aluminium og emalitglas, dog ikke pudsede facader (puds-systemer).
• facader beklædt med beplantning. Beplantning kan både etableres som klatreplanter ved foden af bygningen og/eller placeres i udspring, stativer eller fiberdug på bygningens facade.
Til mindre bygninger, som f.eks. udhuse, må anvendes andre materialer, dog skal
der anvendes samme materialer på alle mindre bygninger.

7.1.3

Alle udvendige bygningssider samt sokler skal fremtræde i farver dannet af hvid,
grå eller jordfarver eller en blanding af disse nævnte farver, og skal holdes i lyse
farvetoner. Til døre, vinduesrammer, skodder og mindre bygningsdele er andre
farver tilladt.

7.1.4

Tagene skal udformes med taghældninger mellem 0-35°.

7.1.5

Tekniske anlæg på bygningers tage skal integreres i bebyggelsens arkitektur og
have en afstand til bygningens facade, der er mindst lige så lang som den højde
hvormed anlægget rager op over bygningen.

7.1.6

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

7.2

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

7.3

Solfangere og solceller skal integreres i facaden eller tagfladen og må ikke monteres på facaden eller tagfladen.

7.4

Ved indbygning af solfangere og solceller i tage skal de placeres under hensyn til
kviste, tagvinduer, skorstene mv., og på tage med tagsten af tegl og beton skal
der friholdes mindst 5 rækker tagsten øverst, nederst og i siderne.

7.5

Det skal sikres, at solfanger- og solcelleanlægget er anti-refleksbehandlet så det
ikke medfører blændingsgener for naboer og forbipasserende. Anlægget må ikke
opsættes i synlige rammer.

7.6

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

7.7

Der må kun opsættes parabolantenner o.lign. således, at de placeres under tagrendehøjde på et sted, hvor de ikke er synlige fra veje, stier og nabogrunde.

7.8

Til mindre bygningers, f.eks. udhuse eller affladsskure, udvendige facader og gavle
må kun anvendes malet træ i gråsort på en sten eller materiale jf. §7.1.2

§8

Skiltning

8.1

Generelt
Skiltning inden for lokalplanområdet omfattes af byggelovens §2a, og deraf krav
om byggetilladelse jf. Byggelovens §16.
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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. Der må ikke
opsættes reklamering/skiltning for enkeltprodukter og mærker.

8.5

Skilte skal tilpasses omgivelsernes karakter og bygningernes arkitektur og skala.

8.6

Der må ikke være skiltning over bygningers tagfod.

8.7

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

8.8

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

8.9

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

8.10

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

8.11

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.

8.12

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

8.13

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

8.14

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

8.15

Facadeskiltning
Facadeskiltning må højst udgøre 10 % af den enkelte butiks/virksomheds facadelængde.

8.16

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

8.17

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

8.18

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

8.19

Udhængsskilte må højst have et omfang af 0,5 m2 og et fremspring på højst 1
meter fra facaden og må på ingen måde placeres således, at skiltet dækker over
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bygningsdetaljer. Der tillades kun ét udhængsskilt pr. forretning eller virksomhed
pr. facadeside. Udhængsskilte må være bevægelige.
8.20

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

8.21

Faste baldakiner tillades ikke.

8.22

Skilte samt markiser af lettere konstruktion skal opsættes mindst 2,5 meter over
terræn og mindst 1 meter fra kørebanekant.

8.23
8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

Tildækning af vinduer
Vinduer må kun blændes eller tilklæbes med op til 25% af vinduesfladerne f.eks.
med reklamer for egne produkter, fotostater o.lign.
Der kan i forbindelse med f.eks. udsalg - maksimalt 3 uger i sammenhæng - opklæbes mindre skilte på butiksvinduer.
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.
Henvisnings- og oplysningsskilte
Der kan opstilles et mindre antal funktionsbestemte henvisningsskilte som f.eks.
til kundeparkering, vareind- og udlevering og ind-/udkørsel. Skiltefladen må højst
være 0,7 m² og have en højde på højst 1 meter over terræn.
Der kan opsættes et mindre antal oplysningsskilte, der markerer en funktion,
f.eks. flaskeindlevering. Oplysningsskilte skal placeres på facade eller væg/mur.
Disse skilte må ikke have en skilteflade større end 0,5 m².
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.

8.30

Der må ikke etableres gavlmalerier o.lign.

8.31

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

§9

Afværgeforanstaltninger for produktionserhverv

9.1

De på kortbilag 4 med gult markerede facader skal udformes således at støj fra
havnerelateret erhvervsaktivitet i naboområderne reduceres via facaden med 7
dB.
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Note: Støjreduktionen kan ske ved hjælp af lydruder, som typisk reducerer støjpåvirkningen med 7 dB.
9.2

Før ny bebyggelse tages i brug skal de nødvendige foranstaltninger jf. ”Miljørapport forslag til Kommuneplantillæg 5 og Lokalplan 360-149” til afværgelse af påvirkningen af luftforurening med styren fra en nærliggende virksomhed være etableret, og der skal udfærdiges en redegørelse og dokumentation for, at bygninger
såvel som udearealer ikke påvirkes af luftforurening der overstiger miljøstyrelsens
grænseværdier.

9.3

Friarealer efter § 10.4 skal sikres mod støj fra produktionsvirksomheder i området,
herunder havneaktivitet.

Note:

Friarealer kan sikres mod støj med store tiltag, som f.eks. at de støjskærmes bag
egentlige støjhegn. De kan også støjskærmes meget lokalt, hvor mindre bygninger, lukkede hegn eller terrænspring virker som lokale støjbarriere.

§ 10

Ubebyggede arealer og hegning

10.1

Der skal etableres parkeringspladser på egen grund inden for lokalplanområdet
svarende til 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhverv og 1 parkeringsplads pr. hotelværelse.

10.2

Hvis der etableres parkeringspladser på terræn, skal de etableres som grusparkering, i græsarmeringssten, med permeabel asfalt eller lignende, der tillader nedsivning af regnvand.

10.3

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

10.4

Der skal indrettes friarealer svarende til mindst 10% af erhvervsetagearealet.
Heraf kan 50% tillades overbygget med glas el.lign. og udført som havestuer,
overdækket atrium mv. eller som altaner. Med friareal forstås det ubebyggede
areal med undtagelse af parkerings- og tilkørselsarealer. 50% af friarealerne skal
have offentlig adgang.

10.5

Det ubebyggede areal må ikke have en befæstningsgrad over 30%. Det vil sige,
at maksimalt 30% af det ubebyggede areal må være belagt med en fast belægning
som f.eks. fliser eller asfalt, som ikke tillader nedsivning af regnvand.

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 områdets beboere.

10.7

Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden
skal overholdes. Det betyder bl.a. at oplagring af varer, affald mv. udenfor bygninger eller udenfor dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer ikke må finde sted.

10.8

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

10.9

Parkering/oplag af campingvogne, skurvogne, både og lignende er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. Dog kan havnen indenfor lokalplanens delområde C anvende området til midlertidigt oplag o.lign.
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10.10

Parkeringsarealer på terræn 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.

10.11

Der kan terrænreguleres i området fra +/-0 meter til +100 cm over eksisterende
terræn.

§ 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. De af Miljø- og Fødevareministeriet til enhver tid fastsatte vejledende
grænseværdier for støjbelastning skal overholdes.

12.2

For at forebygge støjgener skal der etableres de i §9 nævnte afskærmende foranstaltninger.

12.3

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

§ 13

Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

13.1

Før ny bebyggelse tages i brug, skal de for den pågældende bebyggelse nødvendige parkeringsarealer, friarealer og den offentlige sti være etableret i overensstemmelse med § 5,3, 10.1, 10.4.

13.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, hvis det er i modstrid med Scandlines servitut
af 23.08.2010-1000949140: Dok om bl.a. at der ikke må opføres boliger eller
etableres andre aktiviteter, som måtte være til hinder eller gene for eller på anden
måde lægge begrænsninger for færgedriften.

13.3

Før ny bebyggelse tages i brug skal de nødvendige foranstaltninger til afværgelse
af støjgener være etableret og dokumenteret, jf. § 9.1 og § 9.3.

13.4

Før ny bebyggelse tages i brug skal de nødvendige foranstaltninger til afværgelse
af luftforurening være etableret og dokumenteret, jf. § 9.2.

§ 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

Lokalplan 360-34 Erhvervshavn Rødbyhavn, vedtaget af Lolland Kommune den
30. juni 2011 ophæves for den del af området, der er omfattet af nærværende
lokalplan.
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§ 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

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 eller rekreativt område.

15.3

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

15.4

Nye vejadgange skal godkendes af vejmyndigheden Park og Vej i Lolland Kommune.

15.5

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med
bygninger (Bek. nr. 181 af 5. marts 2020), § 1 punkt 3 fastsætter bestemmelser
om etablering af ladestandere til elektriske køretøjer og forberedelse til etablering
af ladestandere til elektriske køretøjer for nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser.

15.6

Tilslutning af regn- og spildevand fra den samlede bebyggelse forudsætter at Lolland Kommune giver en tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28,
stk. 3.

§ 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.

§ 17

Vedtagelsespåtegning

17.1

Forslag til Lokalplan 360-149 er vedtaget af Lolland Kommune den xxxxxxx i henhold til lov om planlægning § 24.

Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/
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Forslag til Lokalplan 360-149 er fremlagt i offentlig høring fra den xxxxx til den
xxx 20xx.
17.2

Lokalplan 360-149 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den XXXXXXX 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 xxxxxxxxxxxxx
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KORTBILAG
Kortbilag 1. Lokalplanens afgrænsning.
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Kortbilag 2. Delområder.

35

FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-149 Hotel-, service- og erhvervsområde ved Søpavillonvej, Rødbyhavn

Kortbilag 3. Matrikulær struktur.
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Kortbilag 4. Byggefelter.
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Kortbilag 5. Vejadgang.
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Kortbilag 6. Facader
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