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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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REDEGØRELSE
Baggrund
Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for, at der kan etableres to nye
beboelsesbygninger, på det grønne areal øst for Bo og Naboskab Sydlollands bygninger ved
Havebyvej og Blochs Allé i Rødbyhavn, udformet som skærmende boliger til voksne borgere,
med behov for individuelt tilpassede rammer.
Bo og Naboskab Sydlolland ligger inden for Lokalplan 360-30 ”Kofoedsminde, Rødbyhavn”.
Lokalplan 360-30 udlægger ikke et byggefelt der, hvor der er ønske om at bygge. Det nærmeste byggefelt er i tilknytning til Kofoedsmindes bebyggelse, men man ønsker at holde deres bygninger samlet. Lokalplan 360-30 er derfor til hinder for, at man kan foretage den ønskede udvidelse.
Baggrunden for lokalplanen er bygherres ønske om at etablere to nye beboelsesbygninger i
tilknytning til Bo og Naboskab Sydlollands bygninger. Hver bygning skal have plads til 7 beboere samt fællesarealer, og skal være indrettet med skærmede boliger til voksne borgere,
med behov for individuelt tilpassede rammer.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af K.H. Kofoedsvej, mod vest af Blochs Allé, mod øst
af et grønt areal ejet af Lolland Kommune og mod syd af bl.a. Skippergården.
Lokalplanområdet omfatter matriklerne 395, 396, 397, 398, 399, 400, 346 samt en del af
447a, alle Rødby Markjorder, og alle matrikler udstykket fra disse, efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanområdets placering i Rødbyhavn.
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Lokalplanområdet består af et stort, grønt, parklignende område med græsareal omkranset
af træer og buske. I den nordlige ende af lokalplanområdet – ud til K.H. Kofoedsvej, ligger
en række bevaringsværdige, private rødstenshuse fra starten af 1900-tallet, opført i historicistisk stil. Bygningerne er nogle af Rødbyhavns ældste bygninger, idet Rødbyhavn blev
grundlagt i starten af 1900-tallet ved anlæggelsen af Rødbyhavn Skibsværft med tilhørende
industribygninger og funktionær- og arbejderboliger. Da værftet krakkede i 1925 blev institutionen Rødbygård (nu kaldet Kofoedsminde og Bo og Naboskab Sydlolland) etableret i de
tidligere værftsbygninger, samt i nye bygninger bygget til institutionen, som alle ligger vest
for lokalplanområdet. Begge institutioner hører under Region Sjælland. Anlæggets åbne,
grønne områder har historisk fungeret som rekreationsmiddel i sygebehandlingen.
Bo og Naboskab Sydlolland er et tilbud til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk
og/eller psykisk funktionsevne, herudover til længerevarende ophold til fysisk/psykisk handicappede ældre og/eller demente med behov for et hospicelignende tilbud. Beboerne hos
Bo og Naboskab Sydlolland har generelt behov for omfattende støtte til almindelig daglig
livsførelse, herunder til kommunikation, aktiviteter og socialt samvær såvel som til pleje,
omsorg og behandling.

Lokalplanområdets parklignende område.

Gulpudset bygning inden for lokalplanområdet.

Bebyggelse langs K.H. Kofoedsvej.
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Lokalplanens formål
Lokalplanens overordnede formål er at give mulighed for at Bo og Naboskab Sydlolland kan
opføre to nye beboelsesbygninger på det grønne areal øst for Bo og Naboskabs eksisterende
bygninger ved Havebyvej og Blochs Allé. Lokalplanen skal samtidig sikre at bygningerne tilpasses de historiske omgivelser og det værdifulde kulturmiljø.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af arealet, bebyggelsens omfang, placering og rammer for ydre fremtræden.
Lokalplanområdets anvendelse
Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til offentligt formål samt enkelte boliger.
Lokalplanområdet opdeles i to delområder (se kortbilag 2):
Delområde A: Boligformål i tæt-lav byggeri (kædehuse, rækkehuse, dobbelthuse og lign.)
Delområde B: Offentligt formål.
Selvom de enkelte boliger i området fastlægges til helårsbeboelse, kan der drives visse former for erhverv i boligerne som f.eks. dagpleje, frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed eller lign., når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og
ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Denne type erhverv er
umiddelbart tilladt.
Udstykning
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykning inden for lokalplanområdet efter
byggelovens bestemmelser.
Lokalplanen er dog ikke til hinder for, at de eksisterende grunde i delområde A, som er under 350 m², kan sammenlægges, selvom det medfører grundstørrelser på under 700 m².
Vej- og adgangsforhold
Der er i dag vejadgang til lokalplanområdet fra K.H.
Kofoedsvej og Blochs Allé. Til den nye bebyggelse i
området skal der etableres nye vejadgange fra Blochs Allé.
Blochs Allé kan forlænges ved anlæggelse af en
sydlig beboelsesafdeling.
De øst-vestgående stiforbindelser i den sydlige del
af lokalplanområdet og den nord-sydgående stiforbindelse i den vestlige del af lokalplanområdet fastholdes.
Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsen i området må maksimalt være 8,5 m
højt og have et etageantal på 1½ etage.
Delområde A: Der fastsættes en maksimal bebyg-
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gelsesprocent på 35 for den enkelte ejendom (med den enkelte ejendom forstås den enkelte
matrikel). Ny bebyggelse skal bygges med facade i skel til vej, så udtrykket i gaden fastholdes.
Situationsplan for nye beboelsesbygninger.
Delområde B: Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 15 for området til offentlig formål. Da matrikel 447a Rødby Markjorder, som delområde B er beliggende inden for, er større end delområdet, fastsætter lokalplanen, at bebyggelsesprocenten udregnes for det areal,
der er omfattet af delområde B.

Bebyggelser af større karakter, som bo-afsnit og administrationsbygning skal opføres inden
for de på kortbilag 2 viste byggefelter. Mindre bygninger skal opføres i umiddelbar nærhed
eller tilknytning til anden bebyggelse eller anlæg, fx cykelskure i forbindelse med parkeringsarealer.
Lokalplanområdet er placeret i et lavtliggende område, tæt på kysten. Området er dog beskyttet af velholdte diger, og dets lave beliggenhed vurderes derfor ikke til at have nogen
indflydelse på bygningernes udformning eller placering.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Den eksisterende bebyggelse i området er opført i stilen Bedre Byggeskik og nyklassicisme,
og ny bebyggelse i området skal opføres i en arkitektur og et materialevalg, der harmonerer
med den eksisterende byggestil.
Bedre Byggeskik var en tendens der fokuserede på stilfærdig saglighed, solidt håndværk og
’ærlige’ materialer. Tendensen havde en klar vision om at få kvaliteten tilbage i byggeriet,
med stærke rødder i dansk tradition. Stilens ideer er beskrevet i P.V. Jensen Klints bog Bygmesterskolen fra 1911:
”...at skabe en almindelig Interesse for vor Bygningskultur. De nye Huse skal være enkle,
hjemlige, smukke, som de gamle. De skal passe til den Plads, de skal have, være praktiske
og tidssvarende. Til dette Maal kræves, at Haandværkere, Arkitekter og Bygherrer arbejder
sammen, saa de nye Hustyper i det ydre og det indre kan blive på en gang hensigtsmæssige og smukke uden at blive dyrere.”
Al ny bebyggelse i området skal fremstå i gulpudsede mursten eller røde sten med et varieret farvemæssigt spil i overfladen; lyse, røde, blødstrøgne sten iblandet enkelte mørkerøde
sten samt sten med mørke, brunlige nuancer (kulbrændte mursten). Fuger udføres i en lys nuance.
Facadefremspring i forbindelse med vinduespartier kan udføres i
zink. Zinkfremspring kan have en maksimal dybde målt fra murstensfacade på 0,5 m.
Tag udføres som sadeltag uden tagudhæng, evt. som hel eller
halvvalmtag. Taget skal beklædes med røde teglsten. Mindre dele
af taget kan udføres som fladt tag og beklædes med tagpap, såfremt dette er mindre synligt.

Sten og fuger på K. H Kofoedsvej.

Vinduespartier udføres som tofagsvinduer med central tværpost i træ eller træ-alu.
Mindre bygninger i området, som cykelskure, redskabsskure o. lign. kan opføres i sortmalet
træbeklædning med tagpap på tagene.
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Eksempel på fremtidig byggeri inden for lokalplanens delområde B.

Solceller og solfangere
Der fastsættes bestemmelser, der skal sikre, at opsætning af solenergianlæg som solceller
(til elproduktion) og solfangere (til varmeproduktion) tager hensyn til husets arkitektur og
generelle fremtræden, og dermed virker så lidt skæmmende som muligt.
Der må kun opsættes solfangere, solceller o. lign. energibesparende elementer på mindre bygninger som garager, carporte,
skure mv. på såvel tagflader og facader, når dette sker på en
måde, der er indpasset med arkitekturen som helhed.
På mindre bygninger, med flade tage, kan der opsættes solfangere og solceller på stativ, således at de får en anden vinkel end
tagfladen.
For at mindske blændingsgener fra ovennævnte energianlæg,
skal disse have en ikke-reflekterende overflade. Opsættes anlægget med synlige rammer, skal disse fremstå sorte og matte.

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

Tekniske installationer
For at området ikke skal fremstå rodet, og for at fastholde den arkitektoniske kvalitet i byggeriet skal tekniske installationer som udsugning fra ventilationsanlæg, køleanlæg, varmepumper mv. inddækkes så de integreres i bebyggelsen eller placeres således, at de ikke er
synlige fra offentlig vej.
Antenner og paraboler
Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet er udpeget bevaringsværdig, hvorfor der ikke må opsættes antenner eller paraboler på disse. For at fastholde et ensartet udtryk i området, gør dette sig også gældende for ny bebyggelse inden for lokalplanområdet.
Der gives dog tilladelse til, at der kan opsættes paraboler med en diameter på maks. 1 meter på ubebyggede arealer, såfremt de opstilles i maks. 1,5 meters højde, og de ikke er
synlig fra veje eller stier.
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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, dog med undtagelse af:




Facadeskilte med en skilteflade under 1 m².
Fritstående skilte med en flade under 0,7 m² og en højde under 1 meter.
Skiltning på vinduer med maks. bogstaver på 30 cm.

Der gælder desuden, at der kun må skiltes for erhverv hjemmehørende på den enkelte
ejendom, at skiltningen skal fremtræde enkelt og informativt, samt at der kun må skiltes
med virksomheders navn, logo mv. Desuden gælder det generelt, at skiltningen gerne må
kunne ses uden for området, men den må ikke virke dominerende, hverken i dagslys eller i
mørke.
Selvom største delen af lokalplanområdet omfatter et institutionsområde, så minder skalaen
inden for denne del af området om et boligområde, hvilket også bør komme til udtryk i forbindelse med skiltningen i denne del af området.
Boligområder har en væsentlig anderledes karakter end bymidterne og erhvervsområderne.
Skalaen er mindre, og områderne er ofte særlig følsomme over for markante og store skilte.
Virksomheder i boligområder skal selvfølgelig have mulighed for skiltning, men skiltningen
skal i størrelse, materialer og placering tilpasses områdets skala og karakter. Store skilte
kan virke dominerende i et boligområde.
Der kan i boligområder etableres erhverv i egen bolig i form af f.eks. mindre liberale erhverv, hvis etableringen af disse erhverv ikke ændrer kvarterets præg af boligområde. Skiltningen skal således minimeres, så den kan passe ind i boligområdet, og skiltningen ikke må
dække over bygningsdetaljer, som f.eks. gesimser, inddækninger, sålbænke, overlukninger,
overgange i murværket, sokler, friser, facadeudsmykning mv.
Der fastsættes bestemmelser, der skal sikre, at der tages hensyn til de enkelte bygningers
arkitektur, påvirkningen af naboerhvervenes skiltning og image, samt opfattelsen af området, fra både området og den omgivende by og det overordnede vejnet.
Bevaringsværdig bebyggelse
Lokalplanområdet omfatter nogle af Rødbyhavns ældste bygninger, og dele af en byplan,
som peger helt tilbage til byens grundlæggelse. Udformningen af bygningerne er præget af
den danske bevægelse ”Bedre Byggeskik” samt nyklassicisme.
I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneatlas for den tidligere Rødby Kommune i 1998,
er de gamle bygninger blevet vurderet efter den såkaldte SAVE-metode, og har fået bevaringsværdi 3 og 4. I kommuneatlasset (s. 36)
karakteriseres området således: ”Skibsværftets boligområde må ses som et meget smukt
eksempel på fabriksboliger, og de er af stor
arkitektonisk værdi.”
Disse bygninger, vist med blå stjerne på illustrationen til højre, blev udpeget bevaringsværdige med Lokalplan 360-30.
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Bevaringsudpegningen af bygningerne fastholdes med nærværende lokalplan. De ses også
på kortbilag 2 og kortbilag 3.
De bevaringsværdige bygninger skal bevares
i deres oprindelige arkitektur og farvevalg.

Bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområde –markeret med blå stjerne.

Ved genopførelse af en 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 bevaringsværdig bygning må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres,
f.eks. ved udskiftning af vinduer, døre eller tagmaterialer mv. med mindre Lolland Kommune giver tilladelse til det.
Ubebyggede arealer
Retningslinjer for opholdsarealer.
De ubebyggede arealer herunder parkeringsarealer, beplantning og andre befæstede arealer
skal gives et ordentligt udseende.

Parkering
Parkering skal ske inde på egen grund, og parkeringspladser skal etableres i forbindelse
med bebyggelse. Parkeringspladserne skal placeres i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen.
Før ny bebyggelse tages i brug skal parkeringspladserne være etableret i overensstemmelse
med lokalplanens bestemmelser. Der skal etableres det fornødne antal parkeringspladser på
egen grund til brugere og ansatte.
Befæstede arealer
Området er kendetegnet ved store åbne, grønne arealer, med enkeltstående store, gamle
træer. Disse arealer har i sin tid virket som rekreationsmiddel i sygebehandlingen. De åbne
arealer skal bibeholde deres parkudtryk i den videre udvikling af området.
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. 15 % af områdets ubebyggede
arealer må være befæstet areal. Det betyder,
at maksimalt 15 % af de ubebyggede arealer
må befæstes med en tæt belægning, som f.eks.
asfalt eller fliser, og at man i stedet skal benytte f.eks. skærver, grus eller armeringssten,
som tillader nedsivning af regnvand.
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, til understøtning af områdets grønne karakter.
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Ubebyggede arealer, her forstås 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, fx 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.
.

FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-118 Bo og Naboskab Sydlolland, Rødbyhavn

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 eller afledes ved at benytte LARløsninger.
Byøkologiske foranstaltninger
På de ubebyggede arealer kan der, efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse, etableres byøkologiske foranstaltninger som f.eks. regnvandsbassiner, solenergianlæg som solfangere og solceller, jordvarmeanlæg o.lign. til brug for beboere inden for området.
Terrænregulering
Terrænet inden for og uden for lokalplanområdet er forholdsvist fladt, men der tillades alligevel terrænregulering med +/- 0,5 meter i forbindelse med planering til fundament til nybyggeri og anlæg som terrasser o. lign. i direkte tilknytning til disse. Bestemmelsen er ikke
til hinder for etablering af haveelementer som bl.a. højbede og mindre havebassiner.
Bevaringsværdige træer
I lokalplanområdet findes en række miljøskabende træer som lind og fyr. Træerne er placeret langs den nord-sydgående sti i lokalplanområdets vestlige del, hvor de danner en allé,
og som et stort enkeltstående træ i den nordvestlige del af lokalplanområdet.
Disse træer udpeges som bevaringsværdige og må ikke fældes uden byrådets tilladelse (se
kortbilag 2). Bliver det nødvendigt at fælde et eller flere træer pga. sygdom, ælde eller anden skade (natur eller menneskeskabt), skal træet erstattes med et af samme art, som står
i rækken i dag. Det nye træ skal have en højde på over 5 m.
Ledningsanlæg
Eksisterende tinglyste servitutter vedrørende ledninger er oplistet under afsnittet servitutter.
I lokalplanområdet er der tinglyst retten til brugen af eksisterende forsyningsledninger, samt
at etablere normalt forekommende forsyningsanlæg (Matrikel nr. 447a, Rødby Markjorder)
Resumé af den tinglyste deklaration:
Deklarationen giver ret til at have eksisterende forsyningsledninger placeret, samt til at etablere normalt forekommende forsyningsanlæg i eller umiddelbart op ad stier og fællesveje,
imod at der sker kortlægning heraf og at skader erstattes fuldt ud. I arealerne mellem bygningerne kan der være ikke kortlagte ledninger, som skal kunne henligge uforstyrrede. Indenfor 1m til hver side af ledningers midte må der ikke bygges, foretages beplantning med
træer med dybtgående rødder eller iværksætte noget, der kan være til hinder for adgang til
ledningerne eller deres beståen.
Der er medtaget bestemmelse om, at der skal tinglyses fornødne deklarationer vedrørende
sikring af forsyningskabler og ledninger m.v.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Statslig planlægning
Kystnærhedszonen
Der er i planloven fastsat særlige regler for de kystnære byzonearealer.
Lokalplanplanområdet er beliggende i byzone, men vurderes ikke at ligge inden for den
kystnære del af byzonen, idet en ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet med sin place8
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ring bag det sydlollandske dige, Syltholmparken og med begrænsede højde og volumen ikke
vil kunne ses fra kysten og derved kunne påvirke kystlandskabet.
Områder med særlige drikkevandsinteresser
I Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for området med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse (Bek. nr.
1697 af 21/12 2016) er der angivet bestemmelser om, at der skal tages særlige hensyn til
beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandsinteresser samt indenfor indvindingsoplande til den almene vandforsyning i
forbindelse med den kommunale planlægning.
Hele lokalplanområdet er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser,
og indvindingsoplande til den almene vandforsyning. Planen vurderes derfor ikke til at have
indvirkninger på grundvandet.
Naturbeskyttelse
Lokalplanområdet er ikke omfattet af nogle af naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer eller beskyttelseszoner.
Natura 2000 samt beskyttede dyre- og plantearter
Jævnfør Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 926 af 27. juni 2016) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der
foretages en vurdering af, om planen i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Planen må desuden ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de
dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanområdet ligger ca. 4,5 km fra Natura 2000-område nr. 173 ”Smålandsfarvandet
nord for Lolland og Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyltofte-Rødsand”, og er ikke omfattet af udpegning som opland til Natura 2000-området.
Lolland Kommune har ikke specifik viden om beskyttede dyre- og plantearter inden for lokalplanområdet.
Det er kommunens vurdering, at planen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter, vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt, eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
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.
I henhold til Museumslovens § 27 stk. 2 og 3 skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og museum Lolland-Falster skal underrettes om fundet.
Kommuneplan
Lokalplanen ligger i Rødbyhavn og indgår i Kommuneplan 2017-2029, rammeområde 360O7 til offentligt formål -institutioner, uddannelsesformål, kursuscenter og lignende, samt
boliger.
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Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø (Torvebyen Kofoedsminde). Skibsværftet
(1916–1924) opførte en planlagt by med grønne områder nær havnen til sine arbejdere.
Torvebyens huse står i røde tegl, hvoraf mange er gulkalkede.
For de værdifulde kulturmiljøer gælder følgende retningslinjer og målsætninger: ”De værdifulde kulturmiljøer skal sikres i den kommunale planlægning og sagsbehandling, så tidligere
tiders samfund, værdier og kulturhistoriske sammenhænge sikres.” ”De værdifulde kulturmiljøer må ikke forringes. Herunder må de bærende bevaringsværdier og samspillet mellem
kulturhistorien, arkitekturen, naturgrundlaget og landskabet ikke sløres eller ødelægges.”
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Nuværende kommuneplanramme:
Rammenummer: 360-O7
Rammenavn: Offentligt område ved
Kofoedsminde i Rødbyhavn
Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt formål - institutioner,
uddannelses-formål, kursuscenter
o.lign., samt boliger til helårsbeboelse
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 50
for den enkelte ejendom.
Maks. etager: 2,5.
Maks. bebyggelseshøjde: 10 meter
Zone: Byzone

Kommuneplanramme 360-O7

Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 383-215.1, Lokalplan 36030, Lokalplan 360-118

Lokalplan 360-30 Kofoedsminde, Rødbyhavn
Det aktuelle lokalplanområde indgår i et område, der er omfattet af Lokalplan 360-30 Kofoedsminde, Rødbyhavn vedtaget af Lolland Kommune den 16. december 2010. Lokalplanen
fastlægger området til offentligt formål, med mulighed for enkelte helårsboliger.
Lokalplan 360-30 forudsættes aflyst for det aktuelle lokalplanområde, når nærværende lokalplan er endeligt vedtaget af Lolland Kommune.
Servitutter
Matr. nr. 395, Rødby Markjorder:
14.08.1978-9655-31
Dok om partsfordeling for digelag mv.
14.10.1998-20578-31
Dok om fælles septiktank.
10
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Matr. nr. 396, Rødby Markjorder:
14.08.1978-9655-31
Dok om partsfordeling for digelag mv.
14.10.1998-20578-31
Dok om fælles septiktank.
Matr. nr. 397, Rødby Markjorder:
14.08.1978-9655-31
Dok om partsfordeling for digelag mv.
14.10.1998-20578-31
Dok om fælles septiktank.
Matr. nr. 398, Rødby Markjorder:
14.08.1978-9655-31
Dok om partsfordeling for digelag mv
14.10.1998-20578-31
Dok om fælles septiktank.
Matr. nr. 399, Rødby Markjorder:
14.08.1978-9655-31
Dok om partsfordeling for digelag mv
14.10.1998-20578-31
Dok om fælles septiktank.
Matr. nr. 400, Rødby Markjorder:
14.08.1978-9655-31
Dok om partsfordeling for digelag mv
Matr. nr. 346, Rødby Markjorder:
14.08.1978-9655-31
Dok om partsfordeling for digelag mv
Mat. nr. 447a, Rødby Markjorder:
13.11.2007-13751-31
Dok om private stier og fællesveje, ledningsanlæg m.m.
Miljøforhold og klima
Støj
Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til væsentlige støjgener.
Ved vurderingen af om der er tale om væsentlige støjgener tages der udgangspunkt i de af
Miljø- og Fødevareministeriet fastsatte vejledende støjgrænser. De vejledende støjgrænser
er et udtryk for en støjbelastning som Miljøstyrelsen vurderer er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel, ud fra nogle gennemsnitsbetragtninger for forskellige virksomhedstyper.
Der er tale om en afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker og samfundsøkonomiske hensyn. Grænseværdierne er vejledende, og myndighederne kan lempe eller skærpe dem i konkrete afgørelser, hvis særlige forhold taler for det. Hvis en virksomhed f.eks. kun
støjer meget fire gange om året, vil støjgrænsen være højere de fire dage end hvis den støjer meget hver dag.
De vejledende støjgrænser er ikke en rettighed for virksomheder til at støje, eller en rettighed for naboer til at få det stille, men et udgangspunkt for myndigheden til at vurderer om
en virksomhed giver anledning til væsentlige støjgener.
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
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flytter jord (mere end 1 m³) fra områdeklassificerede ejendomme, skal jordflytningen anmeldes til kommunen. Jordflytningen skal derfor anmeldes til Lolland Kommune på
www.jordweb.dk. Der kan læses mere om områdeklassificering eller jordflytning på Lolland
Kommunes hjemmeside https://www.lolland.dk/borger/miljoe-energi-og-natur/jord.
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.
Klimatilpasning og afværgeforanstaltninger
Lokalplanområdet ligger i Rødbyhavn, 1 meter over normal vandstand, men bag et af landets
største og mest sikrede højvandsdiger, som har en højde på ca. 4 meter. Området vurderes
derfor ikke at være i risiko for oversvømmelse.
Dele af området har mindre, naturlige lavninger, som kan blive oversvømmet ved ekstremregn. Disse er dog mere eller mindre sammenfaldende med Byggefelt 1 og det forventes derfor, at lavningerne vil blive jævnet ud i forbindelse med bebyggelsen inden for Byggefelt 1.
Området vurderes derfor ikke at være i risiko for oversvømmelse.

Illustration af 50-års hændelse (2012) med 47 mm regn på 4 timer.
Spildevand
Lokalplanområdet ligger inden for oplandsgrænsen i den af Lolland Kommune godkendte
Spildevandsplan 2017-2027 af 22. juni 2017.
Området er fælleskloakeret, og det er planlagt at området skal separatkloakeres, iht. Lolland
Kommunes Spildevandsplan 2017-2027. Det kan således forventes, at der på et tidspunkt
kommer krav om separering af kloaksystemet.
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 Rødbyhavn 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 feb.
2017 der udlægger området til fjernvarme. Matriklerne er beliggende i et fjernvarme forsyningsområde. Matriklerne er ikke pålagt tilslutningspligt til fjernvarme. Der henvises til en
forhandling med Rødbyhavn Fjernvarme om forsyningsmulighed.
El
Elforsyning sker som kabelnet og leveres af SEAS NVE.
Vand
Vandforsyning til lokalplanområdet sker fra fælles vandforsyningsnet. Nye boliger skal forsynes med vand fra Lolland Vand. Ved tilslutning skal Lolland Vand kontaktes.
Affald
Affaldshåndteringen i lokalplanområdet skal ske efter affaldsbekendtgørelsen og de i Lolland
Kommune gældende regulativer.
Miljøvurdering
Ifølge lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om lov om miljøvurdering af planer
og programmer og konkrete projekter (VVM) skal der foretages en miljøvurdering af planer,
hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Der er foretaget en screening af lokalplanen og på den baggrund har Lolland Kommune besluttet følgende jf. § 10:
Der foretages ikke en miljøvurdering af lokalplanen, idet planen vurderes ikke at danne
grundlag for byggeri eller anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. § 10 i
lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).
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LOKALPLAN 360-118
For et område til offentligt formål samt boliger
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere
ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:
§1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanen har til formål:
 at muliggøre opførelsen af to beboelsesbygninger på det grønne areal øst
for de eksisterende bygninger ved Havebyvej og Blochs Allé.


At sikre at bygningerne tilpasses de historiske omgivelser og det værdifulde kulturmiljø.

§2

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter
matrikelnumrene: 395, 396, 397, 398, 399, 400, 346 samt en del af 447a, alle
Rødby Markjorder, 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 og delområde B.

2.3

Det samlede lokalplanområde er beliggende i byzone.

§3

Områdets anvendelse

3.1

Delområde A:
Området udlægges til boliger.

3.2

Delområde B:
Området udlægges til offentligt formål.

3.3

Inden for området må opføres eller indrettes bebyggelse til tæt-lav boliger.

3.4

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

3.5

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

§4

Udstykning

4.1

Inden for lokalplanområdet kan der ske udstykning efter reglerne i bygningsreglementet.
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4.2

Ved eventuel sammenlægning af grunde i delområde A kan tillades grundstørrelser på under 700 m².

§5

Vej- og adgangsforhold

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal fortsat ske via K. H. Kofoedsvej og Blochs
Allé.

5.2

Stier med offentlig adgang gennem området, som vist på kortbilag 2, fastholdes.

5.3

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

§6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må for:
Delområde A ikke overskride 35.
Delområde B ikke overskride 15. Da matrikel 447a Rødby Markjorder er større
end delområde B, fastsætter lokalplanen, at bebyggelsesprocenten udregnes for
det areal, der er omfattet af delområde B.

6.2

Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 ½ etage. Bygningshøjden må ikke
overstige 8,5 meter.

6.3

Ny bebyggelse i delområde A skal bygges med facade i skel til vej, så udtrykket i
gaden fastholdes.

6.4

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

6.5

Der fastlægges byggefelter (1 meter større end bygninger) i delområde B; Byggefelt 1 og Byggefelt 2.

§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;

7.2

Til udvendige facader og gavle skal anvendes tegl, der fremstår som blank mur
eller gulpudset mur. Til vinduer og døre skal anvendes træ eller træ-alu.

7.3

Mindre facadefremspring i forbindelse med vinduespartier kan udføres i zink.
Zinkfremspring skal have en maksimal dybde målt fra murstensfacade på 0,5
meter.

7.4

Mindre bygninger, som f.eks. udhuse, kan tillades udført i træ.

7.5

Tage skal udformes med sadeltag uden tagudhæng, evt. som hel eller halvvalmtag. Mindre dele af taget kan udføres med fladt tag, såfremt dette er mindre
synligt.
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7.6

Tage skal beklædes med røde tagsten (tegl). Mindre dele af taget kan beklædes
med tagpap, såfremt dette er mindre synligt. Mindre bygninger, som f.eks. udhuse, kan beklædes med tagpap.

7.7

Vinduespartier udføres som tofagsvinduer med central tværpost i træ eller alu.

7.8

Alle udvendige bygningssider skal fremtræde i farver af enten gul pudset overflade eller en varieret blanding af blødstrøgne, lyse røde, mørke røde og mørke
brunlige sten (kulbrændte mursten) som matcher stenene på husene langs K.H.
Kofoedsvej i lokalplanens nordlige ende. Synlige fuger udføres i en lys nuance.
Mindre facadefremspring i forbindelse med vinduespartier skal fremtræde i zinkfarve eller i farver svarende til de øvrige murflader.
Til døre og vinduesrammer er andre farver tilladt. Mindre bygninger, som f.eks.
udhuse, kan tillades udført i sortmalet træ.

7.9

Såfremt bebyggelserne opføres af forskellige bygherrer, skal de enkelte bebyggelser tilsammen danne en arkitektonisk helhed.

7.10

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

7.11

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

7.12

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

7.13

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.

7.14

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

7.15

Der må ikke opsættes udendørs antenner eller tilsvarende på bygninger. Paraboler med en diameter på maks. 1 meter kan dog opstilles på ubebyggede arealer,
såfremt de opstilles i maks. 1,5 meters højde, og ikke er synlige fra veje eller
stier.

7.16

Der kan ske terrænregulering på +/- 0,5 meter i forhold til eksisterede terræn,
ved planering til fundamenter til nybyggeri og til mindre anlæg i tilknytning til
disse som bl.a. terrasser, legepladser og parkeringsarealer.

§8

Skiltning

8.1

Erhverv fra egen bolig
Ved erhvervsdrift fra egen bolig må der, udover almindeligt navne- og nummerskilt, opsættes et skilt på facaden på højst 0,5 m².

8.2

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

8.3

Skilte skal tilpasses omgivelsernes karakter og bygningernes arkitektur og skala.
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8.4

Der må ikke være skiltning over bygningers tagfod eller på gavle.

8.5

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

8.6

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

8.7

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.

8.8

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

8.9

8.10

8.11

8.12

Offentligt område
Der kan opsættes ét skilt på facaden med navn og logo på bebyggelsen/området
på højst 1 m² på facaden eller et skilt i form af løse bogstaver med en bogstavhøjde på højst 30 cm på hver bygning/pr. funktion.
Der kan opsættes et fritstående skilt med navn på bebyggelsen/området ved adgangsvejen/indkørslen. Hvis der er flere adgangsveje til bebyggelsen, kan der
opsættes et skilt pr. adgangsvej. Skiltet må højst være 1m over terræn, og må
højest have en skilteflade på 0,5 m².
Henvisnings og oplysningsskilte
Der kan opstilles et mindre antal oplysningsskilte, der markerer en funktion som
f.eks. til vaskehus, affaldshus mv. Disse skilte må ikke være højere end 50 cm
og må ikke have en skilteflade større end 0,5 m².
Anden udsmykning
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

De på kortbilag 2 markerede bygninger, K. H. Kofoedsvej nr. 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17 og Blochs Allé 3, udpeges som bevaringsværdige.

9.2

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

9.3

De udpegede bevaringsværdige bygninger, skal bevares i deres oprindelige arkitektur, materiale- og farveholdning.

9.4

Ved genopførelse af en 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.

9.5

Der må ikke opsættes antenner, paraboler, solenergianlæg som solceller, solfangere eller andre tekniske installationer som f.eks. varmepumper på de bevaringsværdige bygninger.
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§ 10

Ubebyggede arealer

10.1

Der skal etableres det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund. Parkeringspladserne skal etableres i forbindelse med bebyggelse.

10.2

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

10.3

Der skal indrettes friarealer (ekskl. parkerings- og tilkørselsarealer samt pulterrumsfaciliteter), inkl. mindre skure, herunder cykelskure, drivhuse og lignende,
med særlig tilknytning til friarealerne i et omfang, der er passende for institutionens optimale drift.

10.4

Det ubebyggede areal må ikke have en befæstningsgrad over 15%. Det vil sige
maksimalt 15% af det ubebyggede areal må være belagt med en fast belægning
som f.eks. fliser eller asfalt, som ikke tillader nedsivning af regnvand.

10.5

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

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. Det betyder bl.a. at;

10.8

Oplagring af varer, affald mv. udenfor bygninger eller udenfor dertil indrettede
tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted.

10.9

Belysning af institutioners friarealer, parkeringsarealer, veje, sti- og friarealer
skal ske så det er sikkerheds- og tryghedsmæssige tilfredsstillende.

10.10

Parkering af last-, flytte-, fragtbiler, busser og lignende samt henstilling af campingvogne, skurvogne, både og lignende er ikke tilladt inden for lokalplanområdet.

10.11

De ubebyggede arealer i delområde B skal bibeholde sit parklignende udseende
med store grønne græsarealer med enkeltstående træer og bede samt hække.

10.12

De på kortbilag 2 viste bevaringsværdige træer må ikke fældes uden Lolland
Kommunes tilladelse. Bevaringsværdige træer, der efter Lolland Kommunes tilladelse fældes pga. sygdom, ælde eller anden skade (natur eller menneskeskabt),
skal erstattes af ny tilsvarende beplantning af samme art. Det nye træ skal have
en højde på over 5 m.

§ 11

Ledningsanlæg

11.1

Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af forsyningskabler og -ledninger.
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11.2

Ledninger skal fremføres som jordkabler.

§ 12

Miljøforhold

12.1

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.

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

Affaldshåndteringen i lokalplanområdet skal ske efter affaldsbekendtgørelsen og
de i Lolland Kommune gældende regulativer.

§ 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 § 10.3.

§ 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 360-30, vedtaget af Lolland Kommune den 16. december 2010 ophæves for den del af området, der er omfattet af nærværende lokalplan.

§ 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

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

§ 16

Lokalplanens retsvirkninger

16.1

Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen,
kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning § 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil.
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af denne.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv.,
der er indeholdt i planen.
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.

19

FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-118 Bo og Naboskab Sydlolland, Rødbyhavn

Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Retsvirkninger i forhold til kommunal overtagelsespligt ved forbud mod nedrivning mv.(bevaringsudpegning) jf. lov om planlægning § 49:
Hvis ejer af en lokalplanudpeget bevaringsværdig bygning får afslag på nedrivning, kan den forlanges overtaget af kommunen. Bevaringsudpegningen i sig
selv, mangel på vedligehold, dårlig stand eller økonomien i forhold til istandsættelse er ikke tilstrækkeligt til at kræve overtagelse.
Overtagelsespligten træder først i kraft, når bevaringsudpegningen medfører et
væsentligt tab for ejeren. Og kun, hvis ejer kan bevise, at udpegningen er grunden til, at ejendommen ikke kan anvendes uden en væsentligt tab, sammenlignet med en tilsvarende ejendom, med tilsvarende beliggenhed, men uden bevaringsudpegning.
Sandsynligheden for overtagelsespligt for en bolig er som udgangspunkt meget
lille, da en bolig altid vil kunne benyttes til bolig. Det samme gælder byhuse med
butik/erhverv i stueetagen.
Bevaring gælder kun bygningens ydre. Da indvendige elementer og rumopdelinger ikke er omfattet, kan bygningen derfor tilpasses mange forskellige anvendelser, uden at bevaringen medfører en væsentlig forringelse i udbytte, sammenlignet med en tilsvarende bygning, uden udpegning.
Den endelige afgørelse om overtagelsespligt ligger hos den uvildige instans Taksationskommissionen.

§ 17

Vedtagelsespåtegning

17.1

Forslag til Lokalplan 360-118 er vedtaget af Lolland Kommune den xxxxxxx i
henhold til lov om planlægning § 24.

Gert Mortensen
Fmd. Teknisk Udvalg

/

Bjarne Hansen
Direktør

Forslag til Lokalplan 360-118 er fremlagt i offentlig høring fra den xxxxx til den
xxx 20xx.
17.2

Lokalplan 360-118 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den XXXXXXX i
henhold til lov om planlægning § 27.
Gert Mortensen
Fmd. Teknisk Udvalg

/

Bjarne Hansen
Direktør

Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved offentlig bekendtgørelse af den
endelig vedtagne plan den xxxxxxxxxxxxx
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Bevaringsværdige bygninger
K. H. Kofoedsvej 5, set fra nord, SAVE: 4.

K. H. Kofoedsvej 5, set fra øst.

K. H. Kofoedsvej 7 og 9, SAVE: 4.

K. H. Kofoedsvej 11 og 13, SAVE: 4.

K. H. Kofoedsvej 15 og 17, SAVE: 4.

Blochs Allé 3, SAVE: 3.
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