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TILLÆG TIL PLAN- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2016-2030 ”Det nye Lolland”

Offentlig bekendtgørelse den 13. oktober 2017
ENDELIG VEDTAGELSE AF TILLÆG TIL PLAN- OG UDVIKLINGSSTRATEGI
Lolland Kommune har den 12. oktober 2017 endeligt vedtaget ”Tillæg til Plan- og Udviklingsstrategi 2016-2030”.
Mindretalsudtalelse:
Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12-10-2017
Udvalget har gennemgået forslag til beslutningsoplæg og indstiller følgende:
1. At der ikke udlægges sommerhuse i Blans og Reersnæs
2. Alternativ 2 b – Kommende projekter i Bandholm skal tage videst mulig hensyn til hospice. Samtidig fokuseres på at undersøges udviklingsmuligheder omkring Bandholm vænge.
3. Kramnitse Øst – Alternativ 3 C, dog således at Vejen fra Kramnitse til Tjørnebjerggård og
vejen fra Tjørnebjerggård til naturområdet udgør grænsen mod syd.
4. Kramnitse nord – at rammen fastholdes
5. Alternativ 5A – rammen fastholdes
6. Alternativ 6 A
7. Alternativ 7 a, dog tilpasset som ved pkt. 3 + indtegning af Tjørnebjerggården.
8. Alternativ 8A. Det præciseres at evt. golfbane forudsætter en lokalplan
9. Alternativ 9A
10. Dannamare strand – som i høring
Henning A. stemmer imod pkt 2+ 3
Beslutning i Byrådet, 12-10-2017
Fraværende: Bøje Winther, Anette Knoblauch
Det besluttedes, at de af Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillede punkter 1-10 godkendes.
SF og Enhedslisten stemte imod pkt. 1 - 3 og 6 - 9.
Konservative stemte imod punkt 2.
Din Stemme stemte imod punkterne 2 og 3.
Indhold
Med den moderniserede planlov kan kommunerne ansøge Erhvervsministeren, om udpegning af udviklingsområder og omplacering af sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen, inden 15. oktober 2017.
Tillæg til Plan- og Udviklingsstrategi 2016-2030 – vedrører Lolland Kommunes nedenstående udpegninger til udviklingsområder og omplacering af sommerhusområder, som danner
grundlag for ansøgningen til Erhvervsstyrelsen.
• At der udlægges udviklingsområder ved Bandholm, Reersnæs, Rødbyhavn, Kramnitse
og Hestehovedet.
• At 48,11 ha uudnyttede arealer til sommerhusformål ved Maglehøj Strand på Sydlolland, omplaceres til samme sommerhusformål ved henholdsvis Dannemare Strand og
Kramnitse Øst.
Erhvervsministeren udpeger, efterfølgende de områder der imødekommes på baggrund af
et landsplandirektiv, senest i efteråret 2018. Kommunen skal efterfølgende indarbejde de
konkrete områder, som et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029. Dette kommuneplantillæg kommer i offentlig høring.
Hensigten med udpegningerne er at give øget mulighed for vækst, udvikling og jobs indenfor ferie- og fritidsområdet.
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Planloven er blevet moderniseret, for at skabe bedre muligheder for
vækst og udvikling i de danske kystkommuner.

På baggrund af en bred aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er
den danske planlov blevet moderniseret. Formålet er at give de danske kystkommuner bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling samtidig med, at der værnes om landskaber,
natur og miljø.
Mulighed for at udpege udviklingsområder
Med planlovsændringerne kan kommunerne nu ansøge staten om udpegning af udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen er en 3 km bred planlægningszone
langs landets kyster, hvor der skal tages særlige hensyn til den kystnære beliggenhed. Inden for de udpegede udviklingsområder gives der med planlovsændringerne muligheder for
at skabe vækst, udvikling og jobs.
Udviklingsområder ligger grundlæggende udenfor særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Derfor skal kommunernes udpegning af udviklingsområder ske parallelt med kommunernes igangværende arbejde med at udpege eksisterende og potentielle naturområder
til regeringens ”Grønt Danmarkskort”.
Mulighed for at omplacere uudnyttede arealudlæg til
sommerhusområder
Planlovsændringerne giver samtidig kommunerne mulighed for at udlægge nye sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen under forudsætning af, at kommunerne samtidig
tilbagefører de uudnyttede arealudlæg til landzone, i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det
er muligt. Hensigten er at mindre attraktive beliggende områder tilbageføres og der samtidig udlægges nye områder på mere attraktive placeringer.
Landsplandirektiv som grundlag for udpegninger og omplaceringer
Erhvervsministeren har udsendt invitationsskrivelse til alle landets kystkommuner, hvor han
opfordrer kommunerne til at indsende ansøgninger om udpegning af udviklingsområder og
omplacering af sommerhusområder inden den 15. oktober 2017.
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På baggrund af et landsplandirektiv udpeger erhvervsministeren senest i efteråret 2018 de
konkrete udviklingsområder og omplaceringer af sommerhusområder der bliver tilgodeset.
Kommunerne skal herefter indarbejde områderne i kommuneplanlægningen før områderne
kan realiseres.
Tillæg til Lolland Kommunes Plan- og udviklingsstrategi 2016-2030
Lolland Kommune vedtog den 24. november 2016 ”Plan- og udviklingsstrategi 2016-2030”
Det er et tillæg til denne kommuneplanstrategi, at Lolland Kommunes ansøgning om udviklingsområder og omplacering af sommerhusområder bygger videre på, og danner grundlag
for ansøgningen til Erhvervsministeriet.
Tillægget til Plan- og udviklingsstrategi 2016-2030 har været i 8 ugers offentlig høring, og
indeholdte følgende forslag om:
•
•

at udlægge 10 udviklingsområder i kommunen
at udlægge 4 nye sommerhusområder og tilbageføre 2 sommerhusområder

I høringsperioden indkom følgende bemærkninger til udviklingsområder:
•

I Blans blevet arealet udlagt inden for Natura2000 og er naturligvis taget ud igen.
Ved Reersnæs var der delte meninger, og området er derfor kun delvist fastholdt. I
Bandholm var der modstand fra hospits, men området er fasthold, dog i et noget
mindre omfang.

•

På Hestehovedet (Nakskov) og Rødbyhavn er der ikke indkommet høringssvar, arealerne er tilpasset Natura 2000 og fasthold.

•

Ved Kramnitse øst var der modstand fra borgere, som mente at arealet er en del af
et naturområde. Arealet blev tilpasset, men fastholdt.

I høringsperioden indkom følgende bemærkninger til sommerhusområder:
•

På nordkysten var modstand fra borgerne imod forslag til udlæg af sommerhusområder omkring Blans, og ingen grundejere ønskede at ligge jord til. Ved Reersnæs
var der ligeledes modstand, men her var dog to grundejere, der ønskede at ligge
jord til et sommerhusområde. Tilslutningen viste sig dog i sidste ende ikke at være
stor. Det blev besluttet ikke at søge om at få udlagt sommerhusområder på nordkysten.

•

På sydkysten blev var der i høringsforslaget lagt op til, at tage to eksisterende arealer ved Hummingen og Kramnitse ud af planlægningen. I høringsperioden meddelte
ejerne af arealerne, at de fortsat ønskede at udstykke til sommerhusgrunde, arbejdet havde dog stået stille pga. finanskrisen. Det blev derfor besluttet at fastholde de
to eksisterende arealer.

•

Ved Kramnitse ønskedes et nyt areal udlagt øst for det eksisterende område. Her var
modstand fra borgere, som mente at arealet er en del af et naturområde. Arealet
blev tilpasset, men fastholdt.

•

Mellem Hummingen og Dannemare Strand ønskedes et nyt areal udlagt, og en del af
det eksisterende sommerhusområde Maglehøj Strand taget ud af planlægningen. Der
har ikke været bemærkninger til disse ændringer i høringsperioden.

Tillæg til Plan- og Udviklingsstrategi 2016-2030 – udpegning af udviklingsområder og omplacering af sommerhusområder peger på:
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•

At der udlægges i alt 9 udviklingsområder ved Bandholm, Rødbyhavn, Hestehovedet
og Kramnitse/Hummingen/Dannemare Strand.

•

At 48,11 ha uudnyttede arealer til sommerhusformål ved Maglehøj Strand flyttes til
ny placeringer langs Lollands sydkyst ved Dannemare Strand og Kramnitse Øst.

Baggrunden for tillægget er, at Lolland Kommune ønsker at udnytte de nye muligheder i
den moderniserede planlov til at udpege udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder, hvor det vurderes, at der er et uudnyttet potentiale for vækst og udvikling i kommunen.
Det fremgår af den eksisterende kommuneplanstrategi, at turismen udgør et væsentligt erhverv i Lolland Kommune. Internationalt er det en branche i vækst, og der er derfor grund
til at forvente, at turismen kan forbedre kommunens økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation. Dette understøttes især af, at Femern Bælt-forbindelsen vil give kortere transporttid for turister fra Tyskland, som er et vigtigt marked. Kommunen vil derfor understøtte
turisterhvervet i retning af mere vækst, øget professionalisering og større robusthed.
Femern Bælt projektet skaber nye attraktioner. Anlægsarbejdet vil i sig selv tiltrække mange ekstra besøgende, og når forbindelsen står færdig, vil det nye forland og den markante
lagunestrand ved Rødbyhavn skabe muligheder for en anderledes strandoplevelse med nye
aktiviteter.
Nøglen til en større omsætning er en øget overnatningskapacitet - enten ved at bygge nyt
eller ved at gøre flere sommerhuse tilgængelige for udlejning. Lolland Kommune vil understøtte denne udvikling gennem planlægning, dialog med sommerhusejerne og konkrete projekter.
Med udgangspunkt i potentialeplanen for Lollands sydkyst ”Hele Danmarks Sydkyst” vil Lolland Kommune frem mod 2030 investere systematisk i bedre rammer for turismeerhvervet
og for udvikling af kvalitet og service i tilbuddet til turister fra ind- og udland.
Turismestrategien kobler sig naturligt til den nationale satsning på kyst- og naturturisme i
Vækstplan for dansk turisme. Udviklingen af turismen og friluftslivets interesser skal gavne
turisten, erhvervslivet og lokalsamfundet, men under hensyntagen til de eksisterende kvaliteter i omgivelserne.
Sammenhæng mellem udviklingsområder og Grønt Danmarkskort
Som noget nyt skal kommunerne i udpege arealer til Grønt Danmarkskort. I udpegning af
udviklingsområder og omplacering af sommerhusområder er der taget hensyn til det arbejdet med Grønt Danmarkskort.
Grønt Danmarkskort skal sikre en styrket indsats for større og mere sammenhængende naturområder, ligesom Grønt Danmarkskort understøtter FN’s og EU’s mål for biodiversitet i
2020. Når Grønt Danmarkskort er færdiggjort, kan kortet bruges som værktøj for både
kommuner, staten, foreninger og fonde i forbindelse med at planlægge og prioritere naturindsatser.
I ”Grønt Danmarkskort” indgår naturområder med særlige beskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, hvilket
samlet udgør kommunens bidrag til et Grønt Danmarkskort. Lolland Kommune planlægger
allerede i dag for naturinteresser i det åbne land og har lavet en bruttoudpegning af eksisterende- og potentielle naturområder og økologiske forbindelser. Desuden er der udpeget områder hvor der ønskes ny skov (skovrejsningsområder). Disse udpegninger fremgår af
”Kommuneplan 2017-2029”.
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Retningslinjer med tilhørende kort over udpegningen af områder til Grønt Danmarkskort vil
blive indarbejdet i det kommende kommuneplantillæg der udarbejdes på baggrund af regeringens landsplandirektiv for udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder. Målet er, at kortet giver et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden kan planlægges for ny natur.
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Turismeudvikling i Lolland Kommune

Lolland Kommune har udarbejdet en sammenhængende turistpolitisk redegørelse som
grundlag for turisme- og friluftsliv i kommuneplanlægningen, se Kommuneplan 2017-2029.
Heraf fremgår, at turismen er en af kommunens centrale indsatsområder for at opnå mere
velfærd og velstand. Turismen kan skabe arbejdspladser og har potentialet til at gøre Lolland-Falster til et sted, som turisterne vender tilbage til igen og igen. Først og fremmest kan
turismen bidrage til et løft i levevilkårene i kystområderne, på øerne og i hovedbyerne.
Der er et behov for, at Lolland udvikler en profil, der er særegen – både i forhold til udlandet, men måske også i forhold til resten af Danmark. Kommunen har et udviklingspotentiale, hvis der arbejdes på tværs af forskellige turisterhverv om turismeprodukter og destinationer. Dermed vil det også være muligt at ændre turismeerhvervets image fra at være et
erhverv med lav status, der har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, til at blive
et erhverv og et politikområde på linje med andre erhverv.
Kommunen har et godt fundament at bygge en frugtbar turismeudvikling på. Mulighederne
er gunstige som følge af den kommende forbindelse til Femern, hvorved det nordtyske turistmarked kommer til at ligge inden for rækkevidde. Her vil åbningen i 2028 være et centralt omdrejningspunkt for en kystturismeindsats for ikke bare Lolland, men også for Falster, Sjælland og hovedstadsområdet.
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Vision
I samarbejde med en række turistaktører og andre interessenter, er der udviklet en vision
for Lolland som turistdestination. Se ”Turismestrategi for Lolland Kommune”.
Visionen er Lolland Kommunes bud på det Lolland, som turisterne fortæller om, når de
kommer hjem, og som gør, at de kommer igen og anbefaler Lolland til andre som feriemål.
"Lolland er Hele Danmarks Syd kyst: en populær turistdestination, der udbyder unikke og
autentiske oplevelser i et stærkt samarbejde mellem lokale turismeaktører, hvor kvalitet og
service er i højsædet. Omdrejningspunktet er kysten, naturen, kulturen, de lokale fødevarer
og de mange oplevelser og aktivitetsmuligheder".
"Hele Danmarks Syd kyst'' som brand henviser til hele Lolland, der med 355 km kyststrækning har unikke muligheder for at udvikle turismeerhvervet indenfor kyst- og naturturisme.
Målsætninger
•

Flere turister skal finde vej til Lolland-Falster, fordi de kan finde attraktive sommerhusområder, hyggelige bymiljøer, aktivitet og oplevelser langs kyster, varierede natur- og landskabsområder og velbevarede kulturmiljøer.

•

For at styrke turismen skal der ske en geografisk fortætning af turismerelaterede
byggerier og anlæg, særligt omkring turistcentrene, mens turistområderne skal styrke og understøtte turistcentrene.

•

Ved udvikling af turisme- og fritidsrelaterede byggerier og anlæg skal genanvendelse
af eksisterende bygninger vægtes højt, ligesom hensynet til de stedlige natur-, landskabs- og kulturarvsværdier.

•

De stedbundne kvaliteter og friluftsmuligheder i det åbne land, sommerhusområder
og byområder skal formidles og om muligt forbedres.

Turismens hovedstruktur
Turismens hovedstruktur fremgår af Kommuneplan 2017-2029, og på kort 1, som bygger
på en opdeling i hovedbyer, turistcentre, turistområder og naturparker.
•

I hovedbyerne findes alle de servicefunktioner og kulturtilbud, som tilbydes turister
og borgere i form af hoteller, restauranter, turistinformationer, museer, koncerter
mv. For at understøtte turisterhvervet skal hovedbyerne styrkes som de primære
handels- og kulturbyer ved at tage udgangspunkt i de velbevarede købstads- og industrimiljøer samt deres nærhed til naturen.

•

Turistcentrene ligger i tilknytning til kommunens største turistdestinationer og har et
vist udbud af spise- og overnatningsmuligheder. Her er et potentiale for at understøtte og udvikle turist- og serviceerhvervet i og omkring turistcentrene.

•

Turistområder: Nord- og sydkystens turistområder tager udgangspunkt i nærheden
til kystlandskabet og de gode overnatningsmuligheder. Desuden rummer de mange
mindre oplevelsestilbud og faciliteter. Her vil kommunen især fokusere på en øget
overnatningskapacitet og flere mindre faciliteter, men også på udviklingen af turisme
og friluftsliv med udgangspunkt i de maritime kvaliteter.

•

Naturparker: I naturparkerne er de stedbundne natur-, landskabs- og kulturarvsoplevelser i fokus. Her er der mulighed for at etablere enkelte mindre byggerier og an8
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læg uden for de bebyggede områder, der understøtter friluftslivet og turisterhvervet i
naturparkerne.
Udviklingen af turisme- og friluftsfaciliteter skal ske på baggrund af en balanceret afvejning
mellem ønskerne for benyttelse og behovene for beskyttelse af oplevelsesværdierne. Vedrørende øvrige forhold om landbrug og erhverv henvises til Kommuneplan 2017-2029, kapitel
5.7 vedrørende naturparker.

Kort 1 - Turismens hovedstruktur. Principper for lokalisering af byggerier og anlæg.
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Grøn rekreativ plan
I planperioden vil der gennem planlægning og fysiske projekter blive arbejdet på, at styrke
de rekreative interesser i hovedbyer, turistcentre, turistområder og naturparker og på at
binde disse sammen med et fremtidigt rekreativt grønt bånd langs nord- og sydkysten. Se
kort 2. Derved styrkes også turismen og de landskabelige værdier, og der sikres fysisk
sammenhæng mellem byer, sommerhusområder, havne, natur, rekreative områder og kyst.
Den overordnede grønne rekreative plan skal derfor indarbejdes i planer for by- og områdefornyelse, lokalplanlægning mv. med henblik på at styrke turismen og friluftslivet.
Projekt Naturlandet Lolland-Falster er et eksempel på, hvor Lolland sammen med Guldborgsund Kommune, arbejder på at øge tilgængeligheden til naturen og brande Lolland-Falster
overfor turister. Projektet skal bl.a. løfte kvaliteten i de eksisterende støttepunkter, skabe
bedre sammenhæng mellem naturområder samt forbedre og udvikle oplevelsesruter.

Kort 2 - Grønt rekreativ plan.
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Udpegning af udviklingsområder
Lolland Kommune har i Kommuneplan 2017-2029 udpeget de områder i kystnærhedszonen
hvor der er særlige unikke potentialer for at styrke og udvikle turismen.
Det er indenfor disse områder, at Lolland Kommune ønsker at ansøge Erhvervsstyrelsen om
udpegning af udviklingsområder. De konkrete områder ligger indenfor kommunens hovedstruktur for turismen, der fremgår af kort 1.
Der udpeges udviklingsområder på lokaliteter i kommunen, som i dag er knudepunkter for
turismen, og som Lolland Kommune ønsker at videreudvikle som beskrevet i Kommuneplan
2017-2029, Turismestrategien, Turistpolitiske Redegørelse, og potentialeplanen for sydkysten ”Hele Danmarks Sydkyst”.
Potentialeplanen peger på det Lollandske dige, Rødbyhavn og Kramnitse som tre udviklingsområder, der hver især vil styrke oplevelsen af en samlet destination. Her skal den langsomme forbindelse styrkes sammen med diget og den historie, der knytter sig til de naturskønne områder, badestrande, havne og de mange sommerhusområder.
Udviklingsområderne er knyttet til følgende byer og beliggenhed, og fremgår af kortene i
forbindelse med beskrivelsen af de konkrete steder:
•
•
•
•

Bandholm – Nordkysten ud til Smålandshavet.
Rødbyhavn – Sydkysten ud til Femern Bælt.
Hestehovedet - Langelandsbæltet ved Nakskov Fjord.
Kramnitse – Sydkysten ud til Femern Bælt.

I kommuneplanens hovedstruktur for turismen er Bandholm og Rødbyhavn udpeget til turismecentre, og ligger i tilknytning til kommunens landskendte attraktioner Knuthenborg
Safari Park og Lalandia, og skal fungere som vækstlokomotiver for turisterhvervet. Omegnen omkring de to turistcentre betragtes som udviklingsområder med et særligt potentiale
for at understøtte og udvikle turismeerhvervet særligt ved Rødbyhavn i forbindelse med
etableringen af den kommende Femern Bælt-forbindelse.
I kommuneplanens hovedstruktur for turismen ligger Hestehovedet og Kramnitse i Turismeområder. Hestehovedet i forlængelse af hovedbyen Nakskov, og Kramnitse ved det sydlollandske dige, som er udpeget som et særlig værdifuldt kulturmiljø i kommuneplanen.
Med denne udpegning af udviklingsområder understreger Lolland Kommune sit engagement
i videreudviklingen Turismens hovedstruktur.
Lolland Kommune har en forventning om, at en koncentreret udviklingsindsats disse steder
vil bidrage til den samlede turisme- og turisterhvervsudvikling i hele kommunen, og forbedre mulighederne for sæsonforlængende tiltag, som kan danne grundlag for mere helårsturisme på Lolland.
Det gælder generelt, at udviklingsområderne ikke omfattet af særlige landskabsinteresser ud over
kystnærhedszonen. Det er vurderet, at etableringen af udviklingsområderne ikke væsentligt vil påvirke
opfattelsen af kystlandskabet. Det gælder dog, at i Bandholm og ved Hestehovedet er områderne helt
eller delvist omfattet strandbeskyttelseslinjen.
Muligheder i udviklingsområderne
Udviklingsområderne giver særlige muligheder for udvikling inden for den 3 km brede kystnærhedszone, som der ellers ikke er mulighed for inden for kystnærhedszonen som udgangspunkt.
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Grundlæggende giver udviklingsområderne borgerne og erhvervet de samme rettigheder for
byggeri og anvendelse som der gælder i resten af landdistriktet inden for udvalgte temaer.
Inden for udviklingsområderne skal kommunen ikke vurdere om et ansøgt byggeri, anlæg
eller anvendelse er i strid med de nationale interesser i kystnærhedszonen når der skal gives landzonetilladelse.
I udviklingsområder får borgere og erhverv mulighed for, at:
•

Tage andre overflødiggjorte bygninger end overflødiggjorte landbrugsbygninger i
brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og én bolig, samt lager- og kontorformål m.v., hvis
o

virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang,

o

bygningen ikke er opført inden for de seneste 5 år og

o

bygningen ikke er beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen.

•

lave en tilbygning til en mindre butik i landzonen der er etableret i en overflødiggjort
bygning, når bygningens samlede bruttoetageareal efter udvidelsen ikke overstiger
250 m2.

•

lave en tilbygning med indtil 500 m2 på en ejendom til udvidelse af en erhvervsvirksomhed i landzone, som lovligt er etableret i en overflødiggjort bygning.

Borgere og erhverv der har deres ejendom beliggende inden for udviklingsområderne, får
altså nogen umiddelbare rettigheder som man ellers ikke har inden for kystnærhedszonen.
Samtidig skal kommunen ikke redegøre for de funktionelle og planlægningsmæssige forhold, som der normalt skal ved byggeri i kystnærhedszonen.
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Bandholm
Bandholm udgør sammen med Knuthenborg Safaripark et samlet turistområde. I området
findes et velfungerende badehotel, gourmetrestaurant, campingplads, museumsbanen, lystbådehavn og en ny populær badestrand. Bandholm har også færgeforbindelse til Askø i
Smålandshavet.
Bandholm By og Knuthenborg herregård har potentiale indenfor events, formidling og kystturisme. Knuthenborgs mange aktiviteter og faciliteter trækker mange mennesker til området - både turister og lokalbefolkningen.
I Kommuneplan 2017-2029 gives der mulighed for:
•

Nyt feriecenter med op til 200 tematiserede overnatningsenheder med tilhørende
konference- og spisefaciliteter i tilknytning til Knuthenborg Safaripark, som et af statens ti forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme.

•

Feriecenter til maksimum 40 enheder i Bandholm.

•

Udvidelse af Bandholm Camping fra 53 til 75 enheder.

Da Bandholm ønskes styrket som turistområde ønsker Lolland Kommune, at udlægge 2 udviklingsområder i sammenhæng til Bandholm by, til at understøtte den eksisterende campingplads, som vist på kort 3.

Kort 3 – Afgrænsning af Bandholm som udviklingsområde.
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Rødbyhavn
Rødbyhavn indgår som et af kommunens turistcentre i turismens hovedstruktur, og som et
bærende element i udvikling af hele sydkysten. Rødbyhavn er en havneby på Sydlolland.
Her er færgeforbindelse til Tyskland og tog til København og Hamborg, og byen er udgangspunkt for den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Rødbyhavn havn har en lille
fritidshavn, en badestrand med smuk natur. Byen har forskellige muligheder for indkøb. I
udkanten af byen findes Lalandia Feriecenter, hvor der er masser af aktiviteter som badeland, restaurationer, biograf mv. Feriecentret er drivkraften i området. I forbindelse med
Femern Bælt-forbindelsen etableres der et stort naturområde og strande på et nyt forland
omkring Rødbyhavn.
I Rødbyhavn skal der skabes bedre synergi og sammenhæng mellem Rødbyhavn og Lalandia. Af potentialeplanen for Lollands sydkyst ”Hele Danmarks Sydkyst” fremgår det, at Rødbyhavn besidder en række kvaliteter og uforløste potentialer, der vil kunne gøre den til hele
sydkystens kystby. Et helt centralt aspekt i udviklingen af Rødbyhavn er at skabe en bedre
fysisk og oplevelsesmæssig sammenhæng mellem Lalandia, byen, det nye forland, de eksisterende sommerhusområder og kyst- og landområderne. Derved kan der bl.a. tilbydes
overnatning- og aktivitetstilbud en større del af året.
Kommunen arbejder på, at udvikle hele Rødbyhavn til en ny attraktiv og aktivitetsrig turistdestination på Lolland bl.a. gennem et områdefornyelsesprojekt, hvor ovennævnte elementer og sammenhænge spiller en altafgørende rolle. I Kommuneplan 2017-2029 udlægges
blandt andet et perspektivområde for motorbane – Danmarksringen.
Lolland Kommune ønsker, at udlægge 2 udviklingsområder i Rødbyhavn med henblik på, at
understøtte de eksisterende aktiviteter og fremtidige potentialer, som vist på kort 4.
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Kort 4 – Afgrænsning af Rødbyhavn som udviklingsområde.
Hestehovedet
Det bynære og rekreative område Hestehovedet ligger vest for Nakskov by og ud til Nakskov Fjord. Området er sammen med diget anlagt efter en samlet helhedsplan omkring
1950. Hestehovedet rummer lystbådehavn, campingplads, restaurant, kiosk, festlokaler,
badestrand, legeplads og beachvolleybaner. Området fungerer som bypark og samlingssted
for alle aldersgrupper. Her er forskellige aktiviteter året rundt, og området har stor betydning for lokalbefolkning og turister. Kommunen ønsker at styrke og udvikle området med
nye faciliteter til gavn for de mange besøgende inden for det rammelagte område 367-G19A
i kommuneplanen.
Hestehovedet i Nakskov er omfattet af en delvist udnyttet rammelokalplan som udover bypark, campingplads, restaurant og fritidshavn giver blandt andet mulighed for et nyt større
feriehotel på 200 enheder og mulighed for udvidelse af lystbådehavnen med 160 pladser øst
for den eksisterende fritidshavn. Etableringen forudsætter en supplerende lokalplan og dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Området kan indpasses under hensyn til værdifuldt
jordbrugslandskab mv.
Området ønskes udlagt til udviklingsområde med henblik på at muliggøre realisering af den
gældende rammelokalplan, og derigennem styrke Hestehovedet som bynært turistområde,
se kort 5.
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Kort 5 – Afgrænsning af Hestehovedet som udviklingsområde.
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Kramnitse/Hummingen/Dannemare Strand
Kramnitse, Hummingen og Dannemare Strand udgør kommunens tre største sommerhusområder. Områderne ligger mere eller mindre i forlængelse af hinanden, og har en central
placering i forhold til en række af de mindre sommerhusområder langs sydkysten. Tilsammen rummer de mere end 1400 sommerhusgrunde.
Ved Kramnitse ligger en af Nordeuropas største pumpestationer, der pumper vandet fra
Rødby Fjordens mange kanaler. Ved siden af ligger Western Camp - en campingplads og feriekoloni. Western Camp udgør knudepunktet i Kramnitse sammen med det nye velkomstcenter for turister, som rummer både købmand, café, kulturhus, galleri, pizzeria og sommerhusudlejningsvirksomhed.
Kramnitse besidder i sammenhæng med den store pumpestation, slusen, den bagvedliggende inddæmning, en god badestrand og sydkystens største sommerhusområde, som er et
stort turistmæssigt potentiale som centralt samlingssted på det Lollandske dige. Hummingen er sydkystens næststørste sommerhusområde, som er fuldt udnyttet med en attraktiv
badestrand, mindre feriehotel, restaurant, fuldt udnyttet campingplads.
Kramnitse og Hummingen er i potentialeplanen for sydkysten ”Hele Danmarks Sydkyst” udpeget som et af sydkystens særlige styrkepositioner indenfor turisme. Diget og landsbyen
Kramnitse er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.
Dannemare Strand er et mindre sommerhusområde der grænser op til Dannemare Marinapark, der er et uudnyttet lokalplanlagt område, ud til Dannemare Strand, til feriehotel til
245 enheder med marina til 200 bådpladser. Området ligger attraktivt bag diget og i forlængelse af Kramnitse og Hummingen.
Kramnitse, Hummingen og Dannemare Strand skal ikke konkurrere med Rødbyhavn, men
tilbyde en anden slags oplevelse, hvor naturen og digelandskabet er i højsæde. Stedet har
et potentiale til at blive et samlingspunkt på turen langs diget, for dem som bor i et nærliggende sommerhus eller blot vil have en ’ned-i-tempo’-ferieoplevelse.
I Kommuneplan 2017-2029 fremgår det, at:
•

infrastrukturen langs kysten ønskes forbedret med en ny kystvej, som via nye og eksisterende vejstrækninger skal forbinde sommerhusområderne mellem Rødbyhavn
og Nakskov,

•

kulturmiljøværdierne langs diget med særligt fokus på Kramnitse skal udvikles og
styrkes,

•

der er udlagt et perspektivområde for besøgscenter i Kramnitse,

•

der er udlagt to perspektivområder til sommerhuse.

Der ønskes udlagt 4 udviklingsområder ved Kramnitse/Hummingen/Dannemare Strand som
vist på kort 6.
En sammenkobling af områderne Dannemare Strand, Hummingen og Kramnitse med realiseringen af besøgscenter, kystvej og sommerhusområder forventes at forbedre mulighederne for at styrke både sommerhusturisme og helårsturisme på Lolland.
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Kort 6 – Afgrænsning af Kramnitse med Hummingen og Dannemare Strand
(Magleskov Huse) som udviklingsområde.
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Eksisterende sommerhusområder
Lolland Kommune har 34 kommuneplanrammer til sommerhusbebyggelse fordelt på 16 lokaliteter og samlet set 5738 sommerhusgrunde.
Bebyggede
grunde
3710

Ubebyggede
grunde
987

Udstykkede
grunde i alt
4697

Uudstykkede
grunde
1041

Grunde i alt
5738

De 987 udstykkede, men ubebyggede grunde er jævnt fordelt i, og er integrerede dele af de
eksisterende, udstykkede sommerhusområder. Disse områder har ad åre fået individuelle,
karakteristiske miljøer, som er attraktive for nogen at bygge videre på, inden for de givende
rammer, imens andre ønsker mulighed for noget helt anderledes. Mange af de eksisterende
sommerhusområder ligger desuden meget lavt, og de er/kan i fremtiden blive mere udsat
for oversvømmelser i perioder med kraftig regn.
Dette kan dog afhjælpes i forbindelse med planlægningen af nye område, og omdannelse af
eksisterende områderne. Evt. ved omdannelse af ubebyggelige grunde til grønne klimaområder, da det er en målsætning i kommuneplanen at ”sommerhusområder skal fremstå
grønne og med et naturpræget udtryk samt sikres rekreative arealer og grønne kiler”.
De 1041 uudstykkede grunde ligger inden for 11 kommuneplanrammer, 500 af disser er udlagt med landsplandirektiv i 2007 og de resterende 541 ligger inden for områder udlagt med
regionplanen før 2007. For flere af disse områder, er kommunen i kontakt med developere
for at udvikle områderne, eller i proces med at udarbejde lokalplan.
Alle områderne ligger i direkte tilknytning til eksisterende sommerhusområder, med undtagelse af et areal i Rødbyhavn, der ligger i tilknytning til Lalandia og arealet Femø Vest, som
ligger i tilknytning Femø Camping. De uudnyttede sommerhusområder giver mulighed for at
planlægge for anderledes byggeri og overnatningsmulighed, og samtidig nemt integrere gode løsninger på klimaudfordringerne i tilknytning til de eksisterende sommerhusområder.
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Omplacering og udlægning af nye sommerhusområder
Sommerhusområde

Ramme nr.

Nord for Maglehøj Strand
Kramnitse øst
Dannemare strand
Totalbalance

360-S11
Ingen
Ingen

Ramme der
tages ud
48,11 ha

48,11 ha

Forslag til ny
ramme
12,11 ha
36 ha
48,11 ha

Af kommunens Potentialeplan for Lollands sydkyst fremgår, at for at øge turismen på sydkysten er der behov for at se på, hvordan Lolland kan udvide overnatningskapaciteten, herunder et mere varieret udbud af overnatningsformer på de enkelte lokaliteter, fra alt fra cykel- og vandreturister til gourmet-turisterne.
I sommerhusområderne langs Sydlollands kyst er der behov for at skabe sammenhængende
sommerhusområder med mere attraktive kystnære beliggenheder og bedre tilgængelighed.
De nye placeringer ligger over havets overflade.
I Kommuneplan 2017-2029 er der derfor udlagt perspektivområder ved Kramnitse og Dannemare Strand.
Lolland Kommune ønsker jf. tabellen ovenfor at omplacerer 48,11 ha uudnyttede sommerhusgrunde ved Maglehøj strand til nye placeringer langs sydkysten.
Flytningen vil styrke de eksisterende sommerhusområder, samt turismen i turistcentre og
turistområder, og vil samtidig understøtte udviklingspotentialet ved den kommende Femern
Bælt-forbindelse.
Areal er ønskes tilbageført til landzone
Ved Maglehøj Strand ligger det uudnyttede ”Sommerhusområde ved Maglehøj”, kommuneplanramme 360-S11, se kort 7. Rammen har et samlet areal på 70 ha.
Lolland Kommune ønsker, at tilbageføre 48,11 ha af indenfor kommuneplanramme 360S11. De resterende 21,89 ha uudnyttede areal ønskes fastholdt, til at understøtte de eksisterende sommerhusområder.
Arealet, der ønskes udtaget, er en del af en et uudnyttede sommerhusområde ved Maglehøj
Strand, som ligger langs Lollands sydkyst, bag det Sydlollandske Dige, og er meget attraktivt. Mod nord ligger arealet ud til dyrkede marker, med udsigt til skove.
Umiddelbart syd for arealet ligger der 3 små eksisterende sommerhusområder. Det ene af
disse er unikt, med sine små karakteristiske huse, udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse 3 små sommerhusområder ønskes understøttet ved at give mulighed for tilsvarende sommerhusbebyggelse i det uudnyttede areal.
Det uudnyttede areal er stort, og det er vurderet, at en fuld udnyttelse af dette kan komme
til at virke dominerende i forhold til de eksisterende skrøplige sommerhusmiljøer. Samtidig
er der 6 ha indenfor dette område, der er omfattet af lavbundsarealer.
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Kort 7 – Maglehøj Strand – Kommuneplanramme 360-S11 ønskes udtaget

Areal der omlægnings langs sydkysten
De 48,11 ha der ønskes tilbageført ønskes samtidigt omplaceret til følgende steder langs
sydkysten:
•
•

12,11 ha øst for ramme 381-S8, Kramnitse, se kort 8.
36 ha øst for ramme 360-S1, Dannemare Marinapark og vest for ramme 381-S7,
Hummingen, se kort 9.

De nye sommerhusområder skal med deres attraktive kystnære placeringer og en mulighed
for større sommerhusgrunde i naturskønne omgivelser være med til understøtte turismeudviklingen i kommunen.
Områderne vil ikke være synlige fra kysten, da de placeres bag det Lollandske dige, som er
et ca. 4 m højt stormflodsdige.
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Gennemgang af omlagte sommerhusområder
Generel redegørelse
sommerhusområder

for

natur

og

landskabsinteresser

inden

for

de

nye

Landskabsinteresser
Det fremgår at kortene for de nye sommerhusområder, at områderne ikke er omfattet af
særlige landskabsinteresser, hverken i kommuneplanen eller af nationale interesser ud over
kystnærhedszonen. Alle områderne støder dog op til de i kommuneplanen udpegede værdifulde jordbrugslandskaber.
På baggrund af landskabskarakteranalysen for Lolland Kommune, der har dannet baggrund
for landskabsudpegningerne i Kommuneplan 2017-2029, er det vurderet, at turismeanlæg
herunder sommerhusområder kan anbefales, i de tre områder hvis det ikke forringer landskabets prægtighed, herunder visuelle, friluftmæssige, naturgeografiske, strukturelle og
kulturhistoriske kvaliteter.
Samlet set er det vurderet, at de nye sommerhusområder ikke væsentligt forringer landskabet og/eller de underbygger de eksisterende strukturer i landskabet.
De nye sommerhusområder vil skulle etableres med 30 % rekreative arealer, jf. retningslinje 5.2.5 i Kommuneplan 2017-2029. Det vurderes derfor generelt, at etableringen af sommerhusområder i de tre områder, vil styrke de rekreative muligheder i områderne i sammenligning med, den konventionelt dyrkede landbrugsjord der i dag er på arealerne.
Endvidere er nærheden til de værdifulde jordbrugslandskaber, en af ”attraktionerne” ved de
nye sommerhusområder.
Natur- og miljøinteresser
Generelt er der ikke de store natur- og miljøinteresser inden for de to sommerhusområder,
men et af områderne støder direkte op til et område, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere er der enkelte § 3 beskyttede søer inden for alle begge områder.
I begge områder er der i større eller mindre grad risiko for oversvømmelse, lige som der er i
størstedelen af kommunen jf. Klimatilpasningsplanen. Da områderne begge er beliggende
på sydkysten og dermed bag det Sydlollandske Dige, består oversvømmelsesrisikoen hovedsagelig i vand bag fra, det vil sige regn vand.
I Kramnitse og Dannemare strand er der mindre arealer der er omfattet, fortidsmindebeskyttelseslinjen, fra fortidsminder der er beliggende uden for områderne. Her må der som
udgangspunkt ikke bygges eller etableres beplantning.
I området ved Kramnitse er der registreret løgfrø og spidssnudet frø, der begge yngler i området. Begge arter er opført på habitatdirektivets bilag-IV. Løgfrøen er sjælden i Danmark
og Lolland Kommune har derfor en særlig forpligtigelse til at sørge for, at bestandenes økologiske funktionalitet ikke forringes når der planlægges for forskellige aktiviteter. I den
kommende planlægning skal der derfor tages hensyn til frøerne.
De nye sommerhusområder vil skulle etableres med 30 % rekreative arealer, jf. retningslinje 5.2.5 i Kommuneplan 2017-2029. Inden for de rekreative arealer kan der etableres regnvandsbassiner/søer, indlandsdiger, ny natur mv. Ved at placere de rekreative arealer hensigtsmæssigt, vurderes det at man i en kommende planlægning vil kunne tage højde for
oversvømmelser, beskyttelseslinjer mv., og samtidig sikre at de nye sommerhuse ikke
oversvømmes.
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Generelt vurderes det, at man i de nye sommerhusområder bedre vil kunne beskyttede og
understøtte de truede arter og de generelle naturinteresser end på de eksisterende konventionelle landbrugsarealer, da der kan tages højde for beskyttelsesinteresserne i planlægningen.
Endvidere vurderes det, at de tilstødende naturområder ikke vil blive væsentligt påvirkede
af etableringen af de nye sommerhusområder. En lang række af kommunens sommerhusområder støder op til beskyttede naturområder, og lige som med de værdifulde jordbrugslandskaber er det en af attraktionerne ved de nye sommerhusområder.
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Kramnitse – Forslag til Kommuneplanramme

Kort 8 – Kramnitse – Forslag til Kommuneplanramme

Området er beliggende op af det eksisterende sommerhusområde i Kramnitse og ligger inden for det i kommuneplanen udlagte Turistområde langs Sydlollands kyst. Kramnitse indgår i perlerækken af sommerhusområder der ligger vest for Turistcentret Rødbyhavn.
Udlægget skal ses i sammenhæng med udlægget ved Dannemare strand og skal være med
til at styrke den Sydlollandske kyst som turistdestination.
Kramnitse indgår i Lolland Kommunes Potentialeplan for Lollands Sydkyst, som bl.a. danner
grundlag for udpegningerne i Kommuneplan 2017-2029. Kramnitse er et af to udviklingssteder langs det Lollandske dige. Her ønsker man at sommerhusområdet opkvalificeres, udbygges og nytænkes med særlig fokus på det tyske marked. Her er det rummelige sommerhuse med mulighed for mange overnattende, store grunde (minimum 2000 m2) og høj
kvalitet i stil og indretning, der skal præge det nye sommerhusområde ved Kramnitse.
Sommerhusområdet skal bl.a. understøtte udviklingen af Kramnitse hvor der satses på
nærhed omkring havnen og hvor der satses på lokale råvarer, lokal kunst og midlertidige
aktiviteter i det stemningsfulde miljø i tæt dialog med det lokale opland.
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Dannemare Strand – Forslag til Kommuneplanramme

Kort 9 – Dannemare Strand – Forslag til Kommuneplanramme

Området er beliggende op af det planlagte feriecenter ved Dannemare Strand med tilhørende lystbådehavn (Dannemare Marinapark) og ligger inden for det i kommuneplanen udlagte
Turistområde langs Sydlollands kyst. Dannemare Strand indgår i perlerækken af sommerhusområder der ligger vest for Turistcentret Rødbyhavn.
I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029 blev der givet mulighed for at
der inden for det eksisterende rammeområde, 360-S1, som er udlagt til feriehotel med op
til 245 enheder, også kan planlægges for et nyt sommerhusområde. Områdets zonestatus
var i forvejen sommerhusområde.
Af kommunens Potentialeplan for Lollands sydkyst fremgår, at for at øge turismen på sydkysten er der behov for at se på, hvordan Lolland kan udvide overnatningskapaciteten, herunder et mere varieret udbud af overnatningsformer på de enkelte lokaliteter, her indgår
udlægget ved Dannemare strand sammen med udlægget ved Kramnitse Øst.
Kommunen vil arbejde for at understøtte den igangværende turismeudvikling og ønsker at
fremme udnyttelsen af området, der hidtil har været uudnyttet. Ændringen vil understøtte
kommunens overordnede planlægning for turismen.
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Miljøvurdering
Tillæg til Plan- og Udviklingsstrategi 2016-2030 – udpegning af udviklingsområder og omplacering af sommerhusområder fastlægger med sit overordnede og strategiske sigte ikke
bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. Lolland Kommune vurdering er derfor, at
der ikke skal foretages en miljøscreening og dermed en miljøvurdering af strategien.
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