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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 i samarbejde med Halstedhus Efterskole.
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REDEGØRELSE
Baggrund
Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for, at Halstedhus Efterskole får
de bedste muligheder for at udvikle sig, så skolen fortsat kan være et attraktivt tilbud for
unge lokalt og i hele landet.
Baggrunden er Halstedhus Efterskoles ønske om, at kunne udvikle efterskolen og fortsat
have relevante tilbud til fremtidens elever.
I første omgang ønsker skolen at etablere en ny idrætshal med fitnesscenter og lounge-område. I tilknytning hertil etableres en ny hovedindgang til skolen, ny spisesal og forbindelsesgang mellem den gamle hovedbygning og det nye halanlæg. På første sal oven på fitnesscenter og loungeområde er det planen, at der indrettes nye værelser samt toilet og bad
hertil.

Illustration 1. Ny idrætshal – Bemærk stueetagen vil blive Halsted orange mod syd og vest
Det nye byggeri placeres nord for den eksisterende hovedbygning og vil betyde, at der skal
nedlægges en del af den eksisterende bebyggelse samt etableres en ny hovedindkørsel til
skolen med ny P-plads mv.
På sigt ønsker skolen mulighed for at kunne etablere overdækning mellem hovedbygningen
og de eksisterende elevboliger, mulighed for etablering af en ny fløj med elevværelser samt
evt. etablering af et spaområde. Desuden ønsker man mulighed for at etablere redskabs- og
opbevaringsskure i tilknytning til multibaner mv.
Omkring den gamle Halsted-Avnede centralskole og idrætsplads er der også ønsker om nye
muligheder. En del af den gamle skole skal nedrives, og der ønskes mulighed for etablering
af en materialehal i tilknytning til den eksisterende bebyggelse samt evt. mulighed for at
etablere græsningsfolde.
På den gamle idrætsplads vil man etablere en kunstgræsbane på den sydøstlige del af arealet. I det nordvestlige hjørne vil man etablere en kælke- og motionsbakke. Langs kunstgræsbanens vestlige kant er det tanken, at der etableres klatrefaciliteter. Den resterende
del af idrætspladsen ønskes anvendt til et kombiareal med mulighed for græsningsfolde,
udendørs fitness, bålhytter, shelters, materialehus og aktivitetsplads mv.
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Eksisterende forhold
Området er beliggende i landzonen og er omfattet af kommuneplanramme ”359-3.O.3 - Halsted efterskole” og ”359-3.O.1 - Halsted-Avnede centralskole og idrætsplads, samt Halsted
Børnehave”, samt en mindre del af kommuneplanramme ”359-3.B.1 - Blandet byområde, det
nordlige kvarter omkring Horslundevej i Halsted”.
Kommuneplanramme ”359-3.O.3 - Halsted efterskole” er desuden omfattet af lokalplan ”3597-A for Halstedhus Efterskole”, lige som en mindre del af kommuneplanramme ”359-3.O.1 Halsted-Avnede centralskole og idrætsplads, samt Halsted Børnehave” er omfattet af lokalplan ”359-22 Idrætshal ved Halsted Avnede Centralskole”
Den eksisterende Lokalplan ”359-7-A for Halstedhus Efterskole” er vedtaget 11. april 1990
og indeholder ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, som der kan gives byggetilladelse
efter, lige som lokalplanen ikke giver bonusvirkning ift. landzonetilladelser – Den gældende
lokalplan er derfor en såkaldt ”rammelokalplan”.
Lokalplan ”359-22 Idrætshal ved Halsted Avnede Centralskole” er vedtaget 19. februar 2003.
Lokalplanen giver mulighed for at opfører en mindre idrætshal.
Begge lokalplaner ophæves i deres helhed med vedtagelse af ”Lokalplan 360-121 Halstedhus
Efterskole i Halsted”.

Lokalplanens formål
Lokalplanens overordnede formål er, at fastlægge områdets anvendelse til offentligt formål,
sikre indpasning i det bevaringsværdige kulturmiljø i Halsted, overfører området fra landzone til byzone samt sikre efterskolen udviklingsmuligheder.
Lokalplanområdet i Halsted
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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 herunder skole, efterskole, institution mv.
Lokalplanområdet deles op i fem delområder
A. Værelses- og halområde
B. Grønne arealer
C. Bolig- og udendørsområde
D. Undervisnings- og administrationsområde
E. Udendørsområde
Delområde A. Værelses- og halområde
Området kan anvendes til værelsesformål, idræts- og ridehaller, stalde, boliger til ansatte,
parkering, samt mindre byggerier og anlæg til rekreative formål som spaområde, shelters,
bålhytte, amfiteater mv.
Delområde B. Grønne arealer
Området kan anvendes som grønne friarealer, til folde samt mindre byggerier og anlæg i relation til dyrehold og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters, bålhytter mv.
Delområde C. Bolig- og udendørsområde
Området kan anvendes til en bolig, udendørs idrætsanlæg, parkering, grønne friarealer
folde, mindre tekniske installationer som f.eks. fyr, materialeskur mv. samt mindre byggerier og anlæg i relation til dyrehold og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters,
bålhytter mv.
Delområde D. Undervisnings- og administrationsområde
Området kan anvendes til undervisnings- og administrationsformål, parkering samt boliger
til ansatte, samt i mindre omfang grønne friarealer med mulighed for fold.
Delområde E. Udendørsområde
Området kan anvendes til udendørs idrætsanlæg, parkering, grønne friarealer folde, en telemast, klatrefaciliteter, kælkebakke samt mindre byggerier og anlæg i relation til dyrehold og
rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters, bålhytter, materialeskure mv.
Udstykning
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykning inden for lokalplanområdet, efter
reglerne i bygningsreglementet.
Vej- og adgangsforhold
Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Halstedhusvej/Rudbjergvej til delområde A – C og
fra Horslundevej til delområde D og E. Til delområde D, er der endvidere adgang fra Klostervænget.
Der løber en sti fra Horslundevej gennem delområde E til shelterpladsen nord for området
jf. kortbilag 5.
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Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 40 % for områderne under et. Delområde A, B og C udgør tilsammen et område og delområde D og E udgør tilsammen et område hvor bebyggelsesprocenten ikke må overstige 40 %.
I delområde A, B, C og E er bebyggelseshøjden fastsat til 8,5 m. I delområde A, B og C må
der maksimalt etableres 2 etager, mens der i delområde E kun må etableres bygninger i 1½
etage, mens klatrefaciliteter mv., må være op til 10,5 m høje i området vest for Horslundevej. Telefonmasten i delområde E kan dog opføres i 40 m højde.
I delområde D er bebyggelseshøjden fastsat til 10,5 m og der må maksimalt etableres 2
etager. Inden for det nordøstlige hjørne af delområde D, der er omfattet af kommuneplanramme ”359-3.B.1 - Blandet byområde, det nordlige kvarter omkring Horslundevej i Halsted” er bebyggelseshøjden dog kun 8,5 m.
Større byggeri kan etableres inden for delområde A og D. I delområde B, C og E kan etableres mindre tekniske installationer som f.eks. fyr, materialeskur på op til 150 m2 mv. samt
mindre byggerier og anlæg i relation til dyrehold og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters, bålhytter, klatrevægge, kælkebakker mv. Den eksisterende bolig i delområde C kan udvides således, at den kan opnå et bruttoetageareal på op til 500 m2.
Al bebyggelse skal placeres bag de fastlagte byggelinjer der fremgår af kortbilag 5.
Byggelinjerne omfatter følgende byggelinjer:
- de tinglyste vejbyggelinjer og oversigtsarealer,
- 10 m byggelinje øst for Horslundevej målt fra vejmidten,
- 5 m byggelinje fra skel til bebygge områder samt vest for Horslundevej og
- en byggelinje der følger den optaget vej fra matrikel langs Klostervænget.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Da lokalplanområdet grænser op til og delvist er beliggende inden for værdifulde kulturmiljøer, værdifulde jordbrugslandskaber og kirkebyggelinjen, stilles der krav til farver, materialevalg og udformning af fremtidigt byggeri, således at genevirkninger i forhold til omgivelserne undgås.
Ny bebyggelse skal respektere det eksisterende kulturmiljø i Halsted og skal sammen med
den eksisterende bebyggelse på efterskolen danne en arkitektonisk helhed.
Til udvendige facader og gavle skal der anvendes tegl, der fremstår som blank, pudset mur
eller vandskuret.
I delområde A skal udvendige facader og gavle i stueetagen fremstå
som pudset eller vandskuret teglmur, i en farvetone der matcher farven NCS: S 2050-Y60R, der er den farve der bedst ligner den oprindelige ”Halsted Orange”. Idrætshaller og stalde kan opføres i indfarvet
beton, der er indfarvet med Bayferrox no. 960 el.lign. og pulveret skal
udgøre 5% af cementmængden – således den ligner farven NCS: S
2050-Y60R. Mod det åbne land mod nord skal facaderne dog fremstå
sorte, så der skabes helhed med ridehallen.
I delområde D skal udvendige facader og gavle fremstår som blank rød teglmur.
Til dele af facader og gavle kan der anvendes træbeklædning, stålplader eller større, sammenhængende glaspartier. Mindre bygninger, som f.eks. udhuse, skal fremstå sorte og kan
udføres i træ eller i trapezplader.
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Tage skal udføres som saddeltag. Idrætshaller kan dog udføres med fladt tag, lige som mindre bygninger, som f.eks. udhuse, gangarealer mv. kan udføres med andre tagformer.
Tage i delområde A og D skal beklædes med rød tegl, bort set fra idrætshaller. Desuden kan
mindre bygninger, som f.eks. udhuse, gangarealer mv. i hele lokalplanområdet udføres i
stålplader, skifer, eternit eller tagpap, eller som grønne tage (eksempelvis med sedum).
Til døre, vinduesrammer, skodder og mindre bygningsdele er andre farver også tilladt.
Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med et glanstal på over 26,
bortset fra vinduer.
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
Af hensyn til det omkringliggende kulturmiljø, må der ikke opsættes solceller og solfangere inden for delområde B, C og D,
der må dog opsættes solceller/solfangere på det eksisterende
hus i delområde C. I delområde A må der kun opsættes solceller
og solfangere på stalde og haller. I delområde A og D kan der
dog etableres tage med teglrøde solcelleteglsten på øvrige bygninger.
Der må opsættes solfangere, solceller og lignende energibesparende elementer, når de placeres med samme vinkel som taget
eller facaden. På haller med fladt tag må der dog opsættes solceller og solfangere med en anden vinkel, men de må ikke være
synlige fra offentlig vej.

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

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.
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.
Skiltning
Udgangspunktet for god skiltning er, at skiltet har en god informationsværdi. Skiltningen
bør derfor være enkel og klar, så budskabet tydeligt formidles.
Generelt gælder det, at al skiltning skal godkendes af Lolland Kommune, og at der kun må
skiltes for erhverv hjemmehørende på den enkelte ejendom, 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.
Boligområder og landsbyer har en væsentlig anderledes karakter end bymidterne og erhvervsområderne. Skalaen er mindre, og områderne er ofte særlig følsomme over for markante og store skilte.
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Efterskolen skal selvfølgelig også have mulighed for skiltning, men skiltningen skal i størrelse, materialer og placering tilpasses områdets skala og karakter. Store skilte kan virke
dominerende i en landsby som Halsted.
Billboards (plakattavler), rulleskilte, gavlreklamer, bannerskiltning o.lign. kan på grund af
størrelsen være til ulempe eller skæmmende i forhold til omgivelserne samt have indvirkning på trafiksikkerheden, og de kan derfor kun opsættes på idrætsanlæg og de må ikke
være synlige fra offentlig vej.
Der kan ikke opsættes digitale skilte (elektroniske- og LED skærme), der er synlige fra offentlig vej, da de kan virke uheldige i forhold til oplevelsen af kulturmiljøet, være distraherende for trafikken og medføre gener for naboer på grund af skift i farver og lysintensitet.
Reklameskiltning i det åbne land
En del af lokalplanområdet er beliggende i det åbne land, og er indtil området har karakter
af bymæssig bebyggelse underlagt naturbeskyttelseslovens § 21 vedr. reklameskiltning i
det åbne land, uanset lokalplanens bestemmelser vedr. skiltning og andre indretninger i reklameøjemed.
Naturbeskyttelseslovens § 21 indeholder et generelt forbud i det åbne land mod reklameskilte, plakater, lysreklamer og andre indretninger, f.eks. fastforankrede balloner, flag, køretøjer, når de er opstillet i reklame eller propagandaøjemed.
Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, dvs. om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder
mv.).
Forbuddet er absolut og gælder uanset om reklameskiltet er konkret skæmmende i området
eller ej, f.eks. fordi der i forvejen er skæmmende tekniske indretninger. Det er således et
forbud, som det ikke er muligt at dispensere fra og som gælder uanset evt. bestemmelser i
en lokalplan.
Der er undtagelser fra forbuddet, bl.a. til virksomhedsreklamer, mindre henvisningskilte og
skiltning i lokalplanlagte erhvervsområder, trafikpropaganda godkendt af Rådet for større
Færdselssikkerhed, valgplakater og reklamer på idrætsanlæg og golfbaner.
Undtagelserne er beskrevet i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2. og i ”Bekendtgørelse om
opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg
mv. i det åbne land”.
Da en del af området grænser op til den statslige vej Maribovej, er det Vejdirektoratet, der
administrerer loven, for skilte der kan ses fra Maribovej, og vurderer, hvornår området har
karakter af bymæssig bebyggelse.
Ubebyggede arealer
Parkering
Det skal sikres, der er parkering til skolens ansatte og besøgende på skolens areal, således
at besøgende til skolen ikke kommer til at belaste Halsted unødigt.
Antallet af parkeringspladser fastlægges i lokalplanen til 100 faste parkeringspladser, der
udover skal der være plads til yderligere 100 parkeringspladser på f.eks. idrætsanlæg,
græsningsfolde mv. De yderligere parkeringspladser skal f.eks. kunne anvendes på første
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og sidste skoledag, til forældremøder og arrangementer på skolen med mange besøgende
mv.
De faste parkeringspladser skal i udgangspunktet anlægges inden for de på kortbilag 5 markerede arealer.
Før den nye hal i delområde A tages i brug skal parkeringspladserne inden for delområde A
være etableret i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Befæstelse
For at mindske risikoen for oversvømmelser ved voldsomme skybrud fastlægger lokalplanen
en befæstningsgrad af områdets friarealer på maks. 30 %. Det betyder, at maksimalt 30 %
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. Med ubebyggede arealer forstås hele ejendommens areal undtaget det
areal. der er under tag, dvs. det ubebyggede areal er inkl. parkerings- og tilkørselsarealer.
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.
Beplantningsbælter og trærækker
De eksisterende beplantningsbælter i delområde C, og mod NV, vest og syd omkring delområde E skal bevares jf. kortbilag 5. De eksisterende beplantningsbælter må beskæres og udskiftes efter behov.
Nye beplantningsbælter eller udskiftning af dele af beplantningsbælter skal etableres med
hjemmehørende lokalitetstilpassede træer og buske i en min. bredde af 6 meter som vist på
kortbilag 5.
Langs med den nordlige grænse af delområde A. Værelses- og halområde, skal der etableres en række solitære træer, der tydligt kan afgrænse området ud mod det åbne land, men
som samtidig kan give en glidende overgang mellem det åbne land og de store halbyggerier
der gives tilladelse til inden for delområdet.
Der stilles vilkår om, at træerne skal etableres som ensartet, egnskarakteristiske og hjemmehørende løvtræer der kan dække den bagvedliggende bebyggelse. Træerne skal etableres i en størrelse så man kan se den klare grænse med det samme, men der gives mulighed
for de kan tyndes efterhånden som de bliver større.
Lolland Kommune har med sin underskrift på Countdown 2020-Deklarationen forpligtet sig
til at arbejde for FN`s mål om at standse tabet af biodiversitet inden 2020.
For at få mere natur og forbedre biodiversiteten, er det vigtigt at bruge naturligt hjemmehørende og lokalitetstilpassede træer og buske, da de understøtter de truede dyre og plantearter i Danmark bedst muligt. Der stilles vilkår om etableringen af stenbunker mod syd og
vest i yderkanten af nye beplantningsbælter til gavn for truede insekter og krybdyr.
På www.plantevalg.dk kan man på en enkelt måde finde både arter og frøkilder, til f.eks.
beplantningsbælter/læhegn og skovrejsninger, som kan være egnede til den konkrete
plantningslokalitet.
På Lolland præger de egnskarakteristiske buske af alm. syren, kræge, mirabel og rød kornel
også landskabet, og de kan derfor også bruges i beplantningsbælterne for at understøtte
det eksisterende landskab. Der må fortsat ikke plantes invasive arter som gyldenris, rynket
rose (hybenrose) mv., da de truer den danske flora og fauna.
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Øvrige ubebyggede arealer
På de ubebyggede arealer kan der efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse etableres
byøkologiske foranstaltninger som f.eks. regnvandsbassiner, jordvarmeanlæg o.lign. til brug
for skolen.
Ledningsanlæg
Der er medtaget bestemmelse om, at der skal tinglyses fornødne deklarationer vedrørende
sikring af forsyningskabler og ledninger mv.
Eksisterende tinglyste servitutter vedrørende ledninger er oplistet under afsnittet servitutter.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Naturbeskyttelse
Søer og ferske enge
I den sydøstligste del af lokalplanområdet, er der en § 3 beskyttet fersk eng og i delområde
C er der en mindre § 3 beskyttet sø. De § 3 beskyttede områder og søer, fremgår af nedenstående ortofoto og kortbilag 4. De beskyttede søer er vist med blåt, mens de beskyttede
naturområder er vist med grønt.

Ortofoto 2019: Lokalplanområdet, beskyttede søer og ferske enge
Eng og sø er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af den ferske eng og søen. Hvis der skal foretages ændringer
forudsætter det, at Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.
Sø- og åbeskyttelseslinjen
Det meste af delområde B og den østlige del af delområde A, er i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16 omfattet af 150 meter sø- og åbeskyttelseslinje i omkring Halsted å, hvilket
betyder, at der ikke inden for dette område må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende, eller foretages beplantning eller terrænreguleringer. Sø- og åbeskyttelseslinjen
fremgår af ortofotoet på næste side med blåt og af kortbilag 3.
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Ortofoto 2019: Lokalplanområdet og sø- og åbeskyttelseslinjen
Al bebyggelse inden for sø- og åbeskyttelseslinje forudsætter, at Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.
Miljøstyrelsen søges i forbindelse med myndighedsbehandlingen af lokalplanforslaget om
ophævelse af sø- og åbeskyttelseslinje inden for delområde A, jf. naturbeskyttelseslovens §
69.
Skovbyggelinje
Hele delområde B og den østlige del af delområde A, er i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 17 omfattet af 300 meter skovbyggelinjer i omkring Halsted Dyrehave, hvilket betyder, at
der ikke inden for dette område må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende. Skovbyggelinjen fremgår af nedenstående ortofoto med grønt og af kortbilag 3.

Ortofoto 2019: Lokalplanområdet og skovbyggelinjen
Al bebyggelse inden for skovbyggelinjen forudsætter, at Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.
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Miljøstyrelsen søges i forbindelse med myndighedsbehandlingen af lokalplanforslaget om
ophævelse af skovbyggelinen inden for delområde A, jf. naturbeskyttelseslovens § 69.
Kirkebyggelinjen
Hele delområde D og en stor del af delområde E, er i henhold til naturbeskyttelseslovens §
19 omfattet af 300 meter kirkebyggelinjen omkring Halsted Kirke, hvilket betyder, at der ikke
inden for dette område må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m. Kirkebyggelinjen
fremgår af nedenstående ortofoto med gult og af kortbilag 3.

Ortofoto 2019: Lokalplanområdet og kirkebyggelinjen
Al bebyggelse inden for kirkebyggelinjen forudsætter, at Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65, da kirken ikke er omfattet af bymæssig
bebyggelse i hele beskyttelseszonen.
Beskyttede dyre- og plantearter
Lolland Kommune har ikke specifik viden om beskyttede dyre- og plantearter i området, men
henstiller til, at Naturstyrelsen kontaktes, i fald der skal ryddes større træer eller større dele
af det levende hegn. Naturstyrelsen er myndighed på bilag IV-arterne.
De levende hegn kan pga. deres nærhed til Halsted Dyrehave, være leve- eller fourageringsted for flagermus. Alle danske arter af flagermus er fredede, og en række af de på Lolland
forekomne arter er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag IV, som særligt strengt beskyttet
i deres naturlige udbredelsesområde. Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod beskadigelse
eller ødelæggelse af arternes levesteder og yngle- og rasteområder.
Museumslovgivning
Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelsen af nyt byggeri,
skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8,
således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden.
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Kulturarvsarealer
Hele delområde D og den østlige del af delområde E er i henhold til museumslovens § 23, stk.
4, udpeget som kulturarvsareal.
Kulturarvsarealerne fremgår af kortbilag 3 og af nedenstående ortofoto vist med lilla.

Ortofoto 2019: Lokalplanområdet og kulturarvsarealer
Kulturarvsarealer er arealer, hvor der er vished eller formodning om, at der kan være værdifulde, men ofte skjulte fortidsminder af national eller lokal betydning. Kulturarvsarealerne
omfatter bl.a. spor af huse, begravelsespladser, handelspladser, veje og redskaber.
Arealerne er ikke fredede. De er udpeget med det formål at give bygherrer og planmyndigheder mulighed for at foretage anlæg uden for områder med særlig stor koncentration af
væsentlige fortidsminder. Ved planarbejde skal Museum Lolland-Falster eller Slots- og Kulturstyrelsen servicere kommunen, bygherrer m.fl. med information om kulturarvsarealerne.

Kommuneplan
Lokalplan 360-121 Halstedhus Efterskole i Halsted, er i overensstemmelse med
retningslinjerne, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.3, 1.3.5, 5.1.2, 5.1.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.3.2, 8.1.3, 8.1.4,
9.2.3, 10.2.7, 10.4.3, 10.4.4 og 10.4.1 i Kommuneplan 2017-2029.
Lokalplanen er i delvis overensstemmelse med retningslinjerne 1.3.2, 7.1.2, 8.1.2 og 9.4.2.
Herunder er en redegørelse for, og en vurdering af de retningslinjer som lokalplanen kun
delvist er i overensstemmelse med samt de udpegninger der helt eller delvist er omfattet af
lokalplanen, samt de retningslinjer der er tilknyttet en udpegning i Kommuneplan 2017-2029.
Rekreative områder
Det følger af retningslinje 1.3.2, at Planlægning af idrætsanlæg, boldbaner mv. skal som
udgangspunkt ske i overensstemmelse med Masterplan for kultur- og idrætsfaciliteter.
Ifølge Masterplan for kultur- og idrætsfaciliteter satses der i Gl. Højreby Kommune på, at
vedligeholde og styrke området omkring Højrebyhallen og Søllested skoleafdelingen.
Idrætsanlæg, boldbaner mv. inden for lokalplanområdet bruges og drives først og fremmest
af Halstedhus Efterskole selvom der undertiden også er andre der benytter faciliteterne. Da
masterplanen har fokus på de idrætsanlæg der får kommunal støtte, er retningslinjen uden
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betydning for øvrige idrætsanlæg, boldbaner mv., der ikke først og fremmest etableres med
henblik på at understøtte foreninger, breddeidrætten mv.
Offentlig- og privat service
Efterskoler er en del af den offentlige- og private service. Jf. retningslinje 1.4.3 kan offentlig
og privat service placeres uden for det overordnede bymønster, hvis der er særlige funktionelle begrundelser herfor.
Lokalplanen omfatter et areal i Halsted der ligger uden for det overordnede bymønster. Halsted er en afgrænset landsby der delvist er beliggende i byzone. Efterskolen er en eksisterende efterskole, der bla. har til huse på den gamle centralskole i Halsted. Der er ikke de
samme krav til tilgængelighed for efterskoler, som f.eks. folkeskoler da eleverne er ældre
og bor på skolerne og derfor ikke har behov for daglig offentlig trafik mv. Desuden har efterskoler mange forskellige linjer, hvor det ofte er hensigtsmæssigt at skolerne ikke ligger
inden for det overordnede bymønster.
Kulturmiljø
Delområde C er beliggende inden for det værdifulde kulturmiljø Halsted Kloster og landsby,
der er udpeget i Kommuneplan 2017-2029, jf. retningslinje 7.1.1. Det værdifulde kulturmiljø fremgår af kortbilag 3 og af nedenstående ortofoto vist med rødbrunt.

Ortofoto 2019: Lokalplanområdet med værdifulde kulturmiljøer
Værdifulde kulturmiljøer er udvalgte kulturmiljøer, der er udpeget på baggrund af en kort
lægning, vurdering og prioritering. Værdifulde kulturmiljøer er fysiske helheder, der illustrerer et tema, en tids-epoke eller en udvikling, der har fundet sted.
Jf. retningslinje 7.1.2-7.1.4, skal:
7.1.2
”De værdifulde kulturmiljøer må ikke forringes. Herunder må de bærende bevaringsværdier
og samspillet mellem kulturhistorien, arkitekturen, naturgrundlaget og landskabet ikke sløres eller ødelægges. Kulturmiljøer, der er markeret med høj værdi, samt Holeby Diesel og
fortidsmindemiljøerne, administreres mest restriktivt. Se tabel 7.1.1.”
7.1.3
”De værdifulde kulturmiljøer skal som udgangspunkt sikres i lokalplaner.”
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7.1.4
”I by- og landområder uden for de værdifulde kulturmiljøer skal potentielle værdifulde kulturmiljøer samt kulturhistoriske helheder, strukturer og elementer sikres og plejes/vedligeholdes i deres geografiske og/eller funktionelle helhed.”
Kulturmiljøet består af Halsted Kloster og de af Halsted Kloster opførte funktionærboliger
der ligger på begge sider af Maribovej. Kulturmiljøet er dermed delt i to, en del der omfatter
landsbyen Halsted med de gamle funktionærboliger og en del der omfatter selve Halsted
Kloster der udgør et herregårdsmiljø der er orienteret omkring parken og den ”nye” hovedbygning.
Lokalplanområdet grænser op til landsbyen med de gamle funktionærboliger, mens selve
Halsted Kloster er placeret på den modsatte side af Maribovej og det vurderes, at lokalplanen ikke påvirker denne del af kulturmiljøet væsentligt.
Den bærende del af kulturmiljøet er funktionærboligerne med tilhørende sidehuse, værksteder mv. Funktionærboligerne vidner ved deres beliggenhed, farvesætning, byggestil mv.
om deres historiske tilhørsforhold til Halsted Kloster og udgør et helstøbt værdifuldt kulturmiljø som det er vigtigt at bevare.
Boliger, sidehuse, værksteder mv. fremstår i dag i sortopstolpet bindingsværk med murede
tavl, der er kalkede i en rødlig okkergul farve – bort set fra Det Røde Hus Maribovej 283,
der står med blankmur i tavlerne. Tagene er beklædt med rød tegl bort set fra nr. 279, 289
og 248 der er beklædt med et oprindelige stråtag. Hoveddørene er primært grønne, vinduerne hvidmalet mens porte mv. fremstår sorte, lige som større træpartier samt mindre træskure mv. også fremstår sorte.
Lokalplanområdet omfatter den del af kulturmiljøet der formodentligt oprindeligt har været
en del af Halsted Klosters gartneri, der har haft sit udgangspunkt i Gartnerboligen på Maribovej 291. Af de høje og lave målebordsblade fremgår det, at gartnerriet oprindeligt har
været afgrænset mod nord af en jordvold med beplantning.

Lavt målebordsblad med lokalplanområde og kulturmiljøudpegning
For at sikre udtrykket af kulturmiljøet er der stillet vilkår om, at de levende hegn omkring
delområde C bevares og der er stillet vilkår om, at der skal etableres nyt beplantningsbælte
mod nord, hvis der etableres nye større byggerier og anlæg. Desuden begrænses byggemulighederne inden for delområde C, så området fortsat vil fremstå forholdsvis åbent, men
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med mulighed for at renoverer, udbygge eller erstatte den eksisterende bolig samt de udendørs idrætsanlæg, parkering mv. Endelig gives der mulighed for der kan etableres byggerier
og anlæg i relation til dyrehold og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters, bålhytter mv, samt mindre tekniske installationer.
Endvidere er der stillet vilkår til nyt byggeri både inden for og i tilknytning til det værdifulde
kulturmiljø, så det sikres at nyt byggeri passer ind i det eksisterende miljø, men samtidig
giver mulighed for udvikling af efterskolen.
Der er redegjort nærmere for kulturmiljøet i Miljørapporten, der er vedhæftet
bagerst.
Kirkeomgivelser
Størstedelen af delområde D og en mindre del af delområde E er omfattet af de i Kommuneplan 2017-2029 udpegede kirkeomgivelsers nærvirkning fra Halsted Kirke, som vist kortbilag 3. Lokalplanområdet ligger i sin helhed uden for kirkeomgivelsernes nærvirkning. På ortofotoet er kirkeomgivelsers nærvirkning vist med rødt og kirkeomgivelsers fjernvirkning er
vist med orange. Kirkeomgivelserne fremgår desuden af kortbilag 3.

Ortofoto 2019: Lokalplanområdet og kirkeomgivelsernes nær- og fjernvirkning
Jf. retningslinje 7.3.2, skal:
”Kirkerne skal bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet og/eller bymiljøet. Kirkerne skal så vidt muligt sikres mod ændringer, der slører eller forringer deres visuelle samspil med landskabet og de nære omgivelser.”
Inden for delområde E må der kun opføres mindre byggerier, mens større byggerier skal
placeres inden for delområde D. Delområde D er meget bebygget i dag og der er ikke indsigt til Halsted Kirke i dag. Nyt byggeri i delområde D vil dermed ikke forringe indsigten til
kirken eller forringe dens betydning i landskabet eller landsbymiljøet.
Nyt byggeri i delområde E vil kunne påvirke indsigten til kirken i mindre omfang. Der kan
dog ikke etableres bygninger på over 150 m2, i mere end 1½ etage og 8,5 m højde, hvorfor
det vurderes, at indsigten kun vil kunne påvirkes marginalt, og kun i vinterhalvåret hvor der
ikke er blade på træerne, da kirken i sommerhalvåret vil være næsten helt skjult af træernes løv.
Landskabelige bevaringsværdier
Lokalplanområdet ligger delvist i Jordbrugslandskaber i karakterområde 9. ”Nordlollands
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slettelandskab” og delvist inden for Værdifulde jordbrugslandskaber i karakterområde 8.
”Tunneldallandskabet - Ravnsby Bakker og Halsted Ådal. Værdifulde jordbrugslandskaber
herunder herregårdslandskaber fremgår af kortbilag 3 og af nedenstående ortofoto hvor Værdifulde jordbrugslandskaber vist med lyseblåt og herregårdslandskaber vist med lyse striber.

Ortofoto 2019: Lokalplanområdet og Værdifulde jordbrugslandskaber samt herregårdslandskaber
Jordbrugslandskaber og Værdifulde jordbrugslandskaber er udpeget i Kommuneplan 20172029. Kommuneplanen skelner mellem ”Jordbrugslandskaber” og ”Værdifulde jordbrugslandskaber” og hele kommunen er omfattet af enten den ene eller anden udpegning.
Jordbrugslandskaber består af almindelige jordbrugslandskaber og udgør hovedparten af
Lollands landskab. Her er landskabskarakteren tydelig. Men den er typisk påvirket af de senere årtiers landbrugs- eller bymæssige udvikling, der i større eller mindre grad har udvisket natur- og kulturgeografiske træk samt rumlige og visuelle værdier. Inden for jordbrugslandskaber skal landskabets karaktertræk samt eventuelle rumlige og visuelle kvaliteter sikres gennem planlægning og forvaltning, jf. retningslinje 8.1.3.
I karakterområde 9. ”Nordlollands slettelandskab”, ligger lokalplanområdet inden for Jordbrugslandskabet, der i området er præget af de store åbne marker vest for lokalplanområdet, rute 9 og indsigten til Halsted by og herregården Halsted Kloster der ligger i karakterområde 8. ”Tunneldallandskabet - Ravnsby Bakker og Halsted Ådal”. Fra karakterområde 9.
”Nordlollands slettelandskab” er lokalplanområdet omgivet af store levende hegn, og Halsted by. Byggeri og anlæg inden for lokalplanområdet er derfor skjult og påvirker ikke det
omgivende landskab uden for Halsted by.
I værdifulde jordbrugslandskaber herunder herregårdslandskaber skal landskabets karaktertræk samt rumlige og visuelle kvaliteter i videst muligt omfang sikres og forbedres gennem
planlægning og forvaltning. Der må som hovedregel kun opføres byggeri og anlæg, der er
erhvervsmæssigt nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Øvrigt byggeri, anlæg, terrænændringer eller ændret arealanvendelse kan kun ske for at varetage væsentlige
planlægnings- eller samfundsmæssige hensyn, jf. retningslinje 8.1.2.
Inden for karakterområde 8. Tunneldallandskabet - Ravnsby Bakker og Halsted Ådal, skal
man være særlig opmærksom på, at bevare udsigten over dalstrøg og dødishuller og geologiske formationer. Kulturhistoriske monumenter herunder kirker, herregårdslandskaber og
husmandssteder skal fortsat kendetegne landskabet. Desuden skal det sikres at bevoks-
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nings- og bebyggelsesstrukturen bevares. Området er generelt sårbart og man bør som udgangspunkt undgå terrænændringer, vejanlæg, by- og erhvervsudvikling og opstilling af
store tekniske byggerier og anlæg i området. Det anbefales at evt. udbygning af områdets
turisme- og friluftsanlæg, f.eks. ved skiltning af cykelruter, udformes så let og diskret som
muligt af hensyn til, at områdets store natur- og kulturgeografiske oplevelsesværdi.
Med lokalplanen sker der ikke en egentlig byudvikling, men der gives mulighed for nyt byggeri inden for det eksisterende efterskoleareal. Nyt større byggeri der kan påvirke de landskabelige forhold afgrænses til at finde sted inden for delområde A og D, der i forvejen er
tæt bebygget. Af de to områder hvor der kan etableres større byggeri er kun delområde A,
der er beliggende inden for de værdifulde jordbrugslandskaber.
For at sikre de landskabelige interesser i området stilles der vilkår til nyt byggeri, herunder
højde, bebyggelsesprocent, materiale- og farvevalg så det sikres at nyt byggeri kan etableres uden væsentligt at tilsidesætte de landskabelige interesser i området. Endvidere stilles
der krav til bevaring af eksisterende plantebælter samt etablering af en trærække, med solitære træer nord for delområde A og B, der harmonerer med trærækken langs golfbanen
nord for efterskolen.
Der er redegjort nærmere for de landskabelige interesser i Miljørapporten, der er vedhæftet
bagerst.
Potentielle naturområder
En lille del af det sydøstlige delområde B er omfattet af de i Kommuneplan 2017-2029 udpegede Potentielle naturområder. Potentielle naturområder fremgår af kortbilag 4 og af nedenstående ortofoto vist med grønt.

Ortofoto 2019: Lokalplanområdet og Potentielle naturområder
Inden for de potentielle naturområder skal evt. naturværdier sikres og evt. forbedres gennem planlægning og arealadministration. Som udgangspunkt bør der ikke planlægges for
nye anlæg inden for de potentielle naturområder, men eksisterende byggeri og anlæg kan
som udgangspunkt ombygges og udvides, hvis det ikke forringer de naturmæssige værdier
eller spredningsmuligheder for plante- og dyrelivet.
Lokalplanen udlægger delområde B til ”Grønne arealer” der kan anvendes som grønne friarealer, til folde samt mindre byggerier og anlæg i relation til dyrehold og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters, bålhytter mv. Hvis der skal etableres byggeri inden for delområde B, skal byggeriet som udgangspunkt etableres uden for de potentielle naturområder
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og hvis der gives mulighed for byggeri og anlæg skal det vurderes nærmere om der er, naturinteresser i området og om de evt. kan styrkes.
Økologiske forbindelse
Hele delområde B og den østligste del af delområde A er omfattet af de i Kommuneplan
2017-2029 udpegede Økologiske forbindelser. Økologiske forbindelser fremgår af kortbilag
4 og af nedenstående ortofotoet vist med orange.

Ortofoto 2019: Lokalplanområdet og Økologiske forbindelser
Det følger af retningslinje 9.4.2, at det ved planlægning skal sikres, at større byggerier og
anlæg undgås eller placeret inden for de økologiske forbindelser, så dyr og planters spredningsmulighederne ikke forringes.
Lokalplanen udlægger delområde B til ”Grønne arealer” der kan anvendes som grønne friarealer, til folde samt mindre byggerier og anlæg i relation til dyrehold og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters, bålhytter mv., men delområde A skal kunne bebygges
mere intensivt. Delområde A er i dag allerede tæt bebygget og de grønne arealer omkring
bebyggelsen rummer ikke det store naturindhold.
Det vurderes, at der i delområde B er god mulighed for at dyr og planter kan sprede sig
langs med Halsted Å og at spredningsmuligheder ikke forringes med lokalplanen men sikres
fremadrettet.
Klimatilpasning og oversvømmelse
Delområde C, D og E er omfattet af de i Kommuneplan 2017-2029 udpegede Oversvømmelsesområder. Oversvømmelsesområderne er delt op i tre kategorier:
Mindre end én oversvømmelse i løbet af 100 år.
Mellem 1 og 20 oversvømmelser i løbet af 100 år.
Mellem 20 og 100 oversvømmelser i løbet af 100 år.
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Ortofoto 2019: Lokalplanområdet og oversvømmelseskort (Hav + Regn)
Lokalplan området ligger primært inden for kategorien ”Mellem 1 og 20 oversvømmelser i
løbet af 100 år.”
Det følger af retningslinje 10.3.5, at der i byområder med risiko for oversvømmelse skal separatkloakering eller mulige løsninger for lokal afledning af regn- og overfladevand overvejes.
Lokalplanområdet er separatkloakeret, men ved nye byggerier inden for oversvømmelsesområderne bør det overvejes om man vil klimasikre byggeriet. Desuden skal det overvejes
om der er mulighed for at lave lokal afledning af regn og overfladevand.

Illustration 2. Kig ind i den kommende idrætshal
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Kommuneplanrammer:
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanramme 359-3.B.1 og 359-3.O.3. Lokalplanen er delvist i overensstemmelse med kommuneplanramme 359-3.O.1, hvilket der er
redegjort for her under.

Rammenummer: 359-3.B.1
Rammenavn: Blandet byområde, det
nordlige kvarter omkring Horslundevej
i Halsted.
Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boligformål,
offentlige formål samt øvrige erhverv,
der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.
Enkeltstående butikker til områdets
forsyning: Dagligvarebutikker maks.
1.000 m² og udvalgsvarebutikker
maks. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Samlet ramme til
dagligvare- og udvalgsvarebutikker:
maks. 1.500 m².

Kommuneplanramme 359-3.B.1

Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 30
for den enkelte ejendom.
Maks. etager: 1,5
Maks. bebyggelseshøjde: 8,5 meter
Zone: Landzone.
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 359-24.
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Rammenummer: 359-3.O.1
Rammenavn: Halsted-Avnede centralskole og idrætsplads, samt Halsted
Børnehave
Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentlige formål - skole, idrætsplads og børneinstitutioner med tilhørende tekniske anlæg, parkering o.lign.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 40
for området under et.
Fremtidig bebyggelse skal udformes og
placeres således at genevirkninger i
forhold til omgivelserne undgås. Udvidelse af eksisterende bebyggelser sker
efter byrådets godkendelse af farver og
materialer mv.

Kommuneplanramme 359-3.O.1

Maks. etager: 2
Maks. bebyggelseshøjde: 10,5 meter
Zone: Landzone.
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 359-22.
Særlige bestemmelser: Træer over
10 meters højde skal bevares og plejes.
Af æstetiske grunde samt af energisparehensyn beplantes mod det åbne land
i overensstemmelse med områdets vegetation.
Ramme 359-3.O.1 fastlægger, at træer over 10 m højde skal bevares og plejes. Inden for
rammen er der mange træer over 10 m højde, f.eks. i det levende hegn rundt om idrætspladsen, hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt hvis alle træer over 10 m skal bevares,
hvis det levende hegn skal holdes sundt, der tages derfor udgangspunkt i solitære træer.
Det er dog ikke alle træarter der egner sig til at blive udpeget som bevaringsværdige træer.
De fleste nåletræer egner sig ikke til bevaring da de har begrænset levetid særligt på de
fede jorde på Lolland. Det samme gør sig gældende for flere løvtræer f.eks. birk og kirsebær. Desuden er der en række træarter der er ramt af sygdom og kraftige insektangreb og
derfor er uhensigtsmæssige at udpege som bevaringsværdige, som f.eks. elm (elmesyge),
ask (asketoptørre) og hestekastanje (kastanieminermøl).
Endvidere er det ikke alle placeringer af træer der er hensigtsmæssige, f.eks. kan træerne
stå for tæt på bygninger og veje.
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Lokalplanen fastlægger bestemmelser for pleje og udskiftning af de levende hegn og det er
vurderet hvilken træer over 10 m højde der egner sig til bevaring.
Ved udpegningen af bevaringsværdige træer er der taget udgangspunkt i de solitære træer,
egnede træarter, træernes placering og træernes sundhedstilstand. De udpegede bevaringsværdige træer fremgår af tabel 1 og kortbilag 5 og der er fastsat bestemmelser der
skal bevare dem, under hensynstagen til sikkerhed for forbipasserende og bygninger.
Følgende træer er udpeget som bevaringsværdige:
Nr.
Navn
Latinsk navn
1
Lind
Tilia cordata muligvis T. europaea
2
Tempeltræ
Ginkgo biloba
3
Skovfyr
Pinus sylvestris
4
Sort valnød
Juglans nigra
Tabel 1. Bevaringsværdige træer. Nummereringen svare til den på kortbilag 5

Træ 1. Lind

Træ 2. Tempeltræ
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Træ. 3 Skovfyr

Træ 4. Sort valnød
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Rammenummer: 359-3.O.3
Rammenavn: Halsted efterskole
Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentlige formål - skole, idrætsplads og børneinstitutioner med tilhørende tekniske anlæg, parkering o.lign.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 40
for området under et.
Fremtidig bebyggelse skal udformes og
placeres således, at genevirkninger i
forhold til omgivelserne undgås. Udvidelse af eksisterende bebyggelse skal
ske i dimensioner, farver og materialer, der harmonerer med den eksisterende grundmurede bebyggelse

Kommuneplanramme 359-3.O.3

Maks. etager: 2
Maks. bebyggelseshøjde: 8,5 meter
Zone: Landzone.
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 359-7-A.
Lokalplan 359-7-A og 359-22
Den østlige del af lokalplanområdet indgår i et område, der er omfattet af Lokalplan 359-7A vedtaget af Højreby Kommune den 11. april 1990. Lokalplanen fastlægger området til offentligt formål, efterskole med kostelever – med tilknyttede serviceanlæg og bygninger.
En del af den vestlige del af lokalplanområdet indgår i et område, der er omfattet af Lokalplan 359-22 vedtaget af Højreby Kommune den 19. februar 2003. Lokalplanen fastlægger
området til Offentligt formål (skole, idrætsplads og børneinstitution med tilhørende tekniske
anlæg, parkering o.lign.)
Lokalplan 359-7-A og 359-22 forudsættes aflyst for det aktuelle lokalplanområde, når lokalplanen er endeligt vedtaget af Lolland Kommune.
Servitutter
Der er inden for lokalplanområdet, tinglyst følgende servitutter, som fortsat vil være gældende og er vist på kortbilag 2:
Matr.nr. 1r Halstedkloster, Halsted m.fl.:
07.11.1970-6936-32 Dok om master mv, Ikke til hinder for prioritering, se till akt V 100.
Vedrører matr.nr. 2d Halsted By, Halsted i form af elkabel. Påtaleberettiget SEAS.
15.03.2001-3258-32 Dok om elanlæg. Ikke til hinder for prioritering. Vedrører matr.nr. 2d
Halsted By, Halsted i form af 1stk. 10kV elkabel og 2 stk. 0,4 kV jordkabel. Påtaleberettiget
SEAS.
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01.02.2008-1209-32 Dok om fællesvej mv, Vedr 2A. Vedrører matr.nr. 2d Halsted By, Halsted i form af færdselsret for ejerne af matr.nr. 2a og 2d Halsted By, Halsted, på den viste
private fællesvej syd for matr.nr. 2a. Påtaleberettiget ejer af matr.nr. 2a Halsted By, Halsted.
04.10.2013-1004862451 Deklaration om pumpestation, herunder brønd, tavle, el- og styrekabel samt stikledninger. Vedrører matr.nr. 2a og 23d Halsted By, Halsted i form af kloakledning, el-ledning, pumpestation mv. Påtaleberettiget Lolland Spildevand A/S.
Matr.nr. 1u Halstedkloster, Halsted m.fl.:
02.03.2016-1007123116 Dok om vedr. reklamepylon på vejbyggelinjepålagt areal. Vedrører
matr.nr. 1t Halstedkloster, Halsted i form af en reklamepylon. Vejbestyrelsen dispenserer i
servitutten for vejbyggelinjen og tillader dermed at lade reklamepylonen stå indenfor vejbyggelinjen mod en række vilkår. Påtaleberettiget Vejdirektoratet.
10.10.1931-2415-32 Dok om byggelinier mv, Vedr 1AK. Vedrører matr.nr. 1t og 1ac Halstedkloster, Halsted i form af vejbyggelinje langs med Maribovej (15m fra vejmidte), samt
ved udmunding af Halstedhusvej/Rudbjergvej. Påtaleberettiget Vejdirektoratet.
16.12.1935-901875-32 Dok om byggelinjer mv Korrekt akt: 32_O_122. Vedrører matr.nr.
1t, 1u, 1v, 1ac Halstedkloster, Halsted og 23d Halsted By, Halsted i form af vejbyggelinje
langs med Halstedhusvej/Rudbjergvej (10m fra vejmidten). Påtaleberettiget Lolland Kommune.
18.01.1950-4729-32 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Ikke til hinder for prioritering,
Vedr 1T. Vedrører matr.nr. 1t og 1ac Halstedkloster, Halsted i form af en kloakledning. Påtaleberettiget Lolland Kommune.
17.03.1983-1781-32 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, transformerstation/anlæg mv,
Ikke til hinder for prioritering, se till akt V 160, Vedr 23D. Vedrører matr.nr. 23d Halsted By,
Halsted i form af et 10 kV kabel. Påtaleberettiget SEAS.
22.12.1986-13564-32 Dok om fjernvarme/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering, Vedr
23D. Vedrører matr.nr. 23d Halstedkloster, Halsted i form af fjernevarmeledning. Påtaleberettiget Ejer af matr.nr. 1a Halstedkloster, Halsted.
11.08.1987-6200-32 Dok om oversigt mv, Vedr 1T Korrekt akt: 32_M_24. Vedrører
matr.nr. 1t Halstedkloster, Halsted i form af oversigts areal fra Halstedvej/Rudbjergvej. Påtaleberettiget Vejdirektoratet.
28.06.2013-1004655042 Deklaration om pumpestation, herunder brønd, tavle, el- og styrekabel samt stikledninger. Vedrører matr.nr. 1t Halstedkloster, Halsted i form af en spildevandsledning der krydser ejendommen i det sydvestlige hjørne. Påtaleberettiget Lolland
Spildevand A/S.
04.10.2013-1004862451 Deklaration om pumpestation, herunder brønd, tavle, el- og styrekabel samt stikledninger. Vedrører matr.nr. 1t Halstedkloster, Halsted i form af kloakledning, el-ledning, pumpestation mv. Påtaleberettiget Lolland Spildevand A/S.
Desuden er følgende servitutter tinglyst og gældende, men som ikke fremgår af kort:
25.07.1974-6068-32 Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 1AK. Vedrører matr.nr. 1t og
1ac Halstedkloster, Halsted i form af adgangsbegrænsninger langs med Maribovej.
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Yderligere oplysninger om adgangsbegrænsninger fås hos Vejdirektoratet. Påtaleberettiget
Vejdirektoratet.
11.10.1982-10634-32 Dok om betingelse for anvendelse af areal, Vedr 1AC. Vedrører
matr.nr. 1ac Halstedkloster, Halsted i form af en tilladelse til at arealet må benyttes til efterskole, med forpligtelse om at arealet afhændes til en anden landbrugsejendom, hvis efterskolen ophører. Påtaleberettiget Landbrugsstyrelsen.
Der er inden for lokalplanområdet, tinglyst følgende servitutter der ophæves med vedtagelse af lokalplanen.
Matr.nr. 1r Halstedkloster, Halsted m.fl.:
29.04.1969-2613-32 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 2D. Vedrører matr.nr. 2d
Halsted By, Halsted. Der må ikke foretages bebyggelser i mere end én etage på arealet
nord for matr.nr. 2a Halsted By, Halsted (kirkegården) Matr.nr. 2e som fremgår af servitutten er i dag vejarealet 7000l. Påtaleberettiget Ejer af matr.nr. 2k Halsted By, Halsted.
01.02.2008-1210-32 Dok om brugsret mv. Vedrører matr.nr. 2d Halsted By, Halsted idet
servitutten giver ejer af matr.nr. 2a smst. brugsret til legeplads og dele af bygninger på
matr.nr. 2d. Påtaleberettiget Ejer af matr.nr. 2a Halsted By, Halsted.
Matr.nr. 1u Halstedkloster, Halsted m.fl.:
25.07.1974-6067-32 Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 23D Korrekt akt: 32_O_123.
Vedrører adgangsbegrænsning mod Maribovej på forskellige matrikelnumre i ejerlav Halsted
By, Halsted. Påtaleberettiget Vejdirektoratet.
22.07.1993-5459-32 Dok om betingelse for opførelse af ridehus, Vedr 1AC. Vedr. matr.nr.
1ac Halstedkloster, Halsted i form af en tilladelse opførelse af ridehus med betingelse om
etablering af beplantningsbælte. Påtaleberettiget Lolland Kommune.
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.
Foranstaltninger til afværgelse af støjgener skal etableres, inden ny bebyggelse tages i
brug.
Nedrivning
For at kunne realiserer planerne om etablering af en ny idrætshal og etablering af parkeringspladser i delområde A, skal der ske nedrivning af eksisterende bebyggelse. Desuden
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kan der ske øvrige nedrivninger inden for lokalplanområdet, for at fjerne eller erstatte eksisterende bebyggelse.
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
En stor del af lokalplanområdet er beliggende inden for områdeklassificeringen.
Inden for lokalplanområdet er der endvidere registreret to V1 kortlagte arealer. Det ene ligger på 2d, Halsted By, Halsted (delområde D) og det andet på 1t, Halstedkloster, Halsted
(delområde A). Områdeklassificeringen med mørkeblåt og de V1 kortlagte arealer med lyseblåt fremgår af nedenstående ortofoto. De V1 kortlagte arealer fremgår endvidere af kortbilag 4.

Ortofoto 2019:Lokalplanområdet, områdeklassificeringen og V1 kortlagte arealer
V1 kortlagte arealer er kortlagt af Region Sjælland som muligt forurenede arealer. V1-klassificeringen omfatter arealer, hvor der er mistanke om at arealerne kan være forurenet.
Udover kortlægningen af forurenede grunde, har Lolland Kommune på baggrund af jordforureningsloven udpeget områdeklassificerede arealer, hvor jorden kan være lettere forurenet. Arealer indenfor byzonen er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet.
Inden for de V1 kortlagte arealer skal det vurderes om der skal søges om tilladelse efter
jordforureningslovens § 8 ved bygge- og anlægsarbejde på arealet eller ved ændret arealanvendelse. En ansøgning om en § 8-tilladelse vil som oftest medføre øgede udgifter til miljøundersøgelser og til forureningsbegrænsende tiltag.
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.
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Spildevand
De dele af lokalplanområdet, hvor der må være bygninger, ligger inden for oplandsgrænsen i
den af Lolland Kommune godkendte Spildevandsplan 2017-2027 af 22. juni 2017.
Området er separatkloakeret, hvilket vil sige, at regnvand og spildevand vil blive ført væk i
hver sin ledning.
Ved ombygninger og nybyggeri skal der lægges et tostrenget kloaksystem, til afledning af
spildevand og regnvand i separate ledninger og tilslutte det til de tilslutningsstik der er ved
grunden.
Spildevand ledes til Halsted renseanlæg, der dog planlægges nedlagt hvorefter spildevandet
skal ledes til Søllested renseanlæg.
Tag- og overfladevand kan afledes til offentlig 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 regnvandsledningens kapacitet kan 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.
Befæstes nye parkeringsarealer med asfalt eller anden tæt belægning, må det forventes, at
afløb af regnvand skal forsinkes forud for tilslutning til den nuværende regnvandsledning.
Dette kan f.eks. ske ved indretning af et åbent forsinkelsesbassin/”regnvandsbassin”.
Alternativt kan regnvandet afledes ved at benytte Lokal Afledning af Regnvand, ”LAR” – ved
etablering af bassin, drænasfalt, åbne afløbsrender, faskiner mv. Det anbefales dog i forbindelse med gennemførelse af projektet, at undersøge muligheden for helt eller delvist at benytte Lokal Afledning af Regnvand, ”LAR”.
Varme
Lokalplanområdet er omfattet af den af Lolland Kommune godkendte varmeplan af februar
2017.
Halsted er en mindre olielandsby og der er ikke krav om fjernvarme.
Ifølge bestemmelserne i bygningsreglementet skal der være en andel af vedvarende energi,
i den samlede energiforsyning til bygningen, hvis dette er rentabelt. (Fjernvarme er i denne
sammenhæng også at betragte som vedvarende energi).
Lokalplanområdet får varme fra eget flisfyr, der er at betragte som vedvarende energi.
El
Elforsyning sker som kabelnet og leveres af SEAS NVE.
Vand
Vandforsyning til lokalplanområdet sker fra fælles vandforsyningsnet.
Affald
Affaldshåndteringen i lokalplanområdet skal ske efter affaldsbekendtgøresen og de i Lolland
Kommune gældende regulativer.
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Miljøvurdering
Ifølge lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om lov om miljøvurdering af planer
og programmer og konkrete projekter (VVM) skal der foretages en miljøvurdering af planer,
hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Der er foretaget en screening af lokalplanen og på den baggrund har Lolland Kommune besluttet følgende jf. § 10:
Planerne skal miljøvurderes, hvilket betyder, at der sammen med forslaget til lokalplan skal
udarbejdes en miljørapport. Planen omfatter ikke konkrete projekter der er omfattet af bilag
1 eller 2, hvorfor der ikke skal gennemføres en VVM.
Miljørapporten er afgrænset til at omhandle planernes mulige konsekvenser for:


Landskab



Kulturmiljø
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LOKALPLAN 360-121
Halstedhus Efterskole i Halsted
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 udlægge området til offentligt formål herunder skole, efterskole, institution
mv.
 at sikre udviklingsmuligheder for efterskolen under hensyn til landskab og
kulturmiljø,

§2

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter
matrikelnumrene: 1r, 1v, 1u, 1t, 1ac, Halstedkloster, Halsted og matrikel 2d,
23d Halsted By, Halsted samt del af matrikel 38, 7000d Halsted By, Halsted og
del af matrikel 7000c Halstedkloster, Halsted, samt alle parceller der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet opdeles, som vist på kortbilag 5, i følgende delområder:
A. Værelses- og halområde
B. Grønne arealer
C. Bolig- og udendørsområde
D. Undervisnings- og administrationsområde
E. Udendørsområde

2.3

Det samlede lokalplanområde er beliggende i landzone.

2.4

Med lokalplanens endelige vedtagelse overføres lokalplanområdet til byzone.

§3

Områdets anvendelse

3.1

3.2

3.3

Delområde A. Værelses- og halområde:
Området kan anvendes til værelsesformål, idræts- og ridehaller, stalde, boliger
til ansatte, parkering, samt mindre byggerier og anlæg til rekreative formål som
spaområde, shelters, bålhytte, amfiteater mv.
Delområde B. Grønne arealer:
Området kan anvendes som grønne friarealer, til folde samt mindre byggerier og
anlæg i relation til dyrehold og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters,
bålhytter mv.
Delområde C. Bolig- og udendørsområde:
Området kan anvendes til en bolig, udendørs idrætsanlæg, parkering, grønne friarealer, folde, mindre tekniske installationer som f.eks. fyr, materialeskur mv.
samt mindre byggerier og anlæg i relation til dyrehold og rekreative faciliteter
som f.eks. læskure, shelters, bålhytter mv.
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3.4

3.5

Delområde D. Undervisnings- og administrationsområde:
Området kan anvendes til undervisnings- og administrationsformål, parkering
samt boliger til ansatte, samt i mindre omfang grønne friarealer med mulighed
for fold.
Delområde E. Udendørsområde:
Området kan anvendes til udendørs idrætsanlæg, parkering, grønne friarealer
folde, en telemast, klatrefaciliteter, kælkebakke samt mindre byggerier og anlæg
i relation til dyrehold og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters, bålhytter, materialeskure mv.

3.6

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

3.7

Inden for hele delområde E kan der tillades opstillet 1 mast til brug for antenner
til mobilkommunikation, radio og tv m.m.

§4

Udstykning

4.1

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

§5

Vej- og adgangsforhold

5.1

Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Halstedhusvej/Rudbjergvej, Horslundevej og Klostervænget, jf. kortbilag 5. Adgang til:
- Delområde A, B og C sker fra Halstedhusvej/Rudbjergvej,
- Delområde D sker fra Horslundevej og Klostervænget,
- Delområde E sker fra Horslundevej.

5.2

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 fastsættes til 40 % for områderne under et. Delområde A,
B og C udgør tilsammen et område og delområde D og E udgør tilsammen et
område. For den del af delområde D der er omfattet af kommuneplanramme
359-3.B.1, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 %.

6.2

Al bebyggelse skal placeres bag de på kortbilag 5 viste byggelinjer og oversigtsarealer. Der fastlægges følgende byggelinjer:
- de tinglyste vejbyggelinjer og oversigtsarealer,
- 10 m byggelinje øst for Horslundevej målt fra vejmidten,
- 5 m byggelinje fra skel til bebygge områder samt vest for Horslundevej og
- en byggelinje der følger den optaget vej fra matrikel langs Klostervænget.

6.3
6.4

Delområde A:
Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Bygningshøjden må ikke
overstige 8,5 meter.
Tagene skal udformes med saddeltag. Idrætshaller kan dog udføres med fladt
tag, lige som mindre bygninger, som f.eks. udhuse, gangarealer mv. kan udføres
med andre tagformer.
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6.5

6.6

6.7

Delområde B og C:
Der kan etableres mindre tekniske installationer som f.eks. fyr, materialeskur på
op til 150 m2 mv. samt mindre byggerier ≤20 m2 og anlæg i relation til dyrehold
og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters, bålhytter, mv. Den eksisterende bolig i delområde C kan udvides således, at den kan opnå et bruttoetageareal på op til 500 m2.
Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage. Bygningshøjden må ikke
overstige 8,5 meter, for mindre bygninger må bygningshøjden ikke overstige 4,5
m.
Delområde D:
Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Bygningshøjden må ikke
overstige 10,5 meter. Inden for det nordøstlige hjørne af delområde D der er
omfattet af kommuneplanramme ”359-3.B.1 - Blandet byområde, det nordlige
kvarter omkring Horslundevej i Halsted” er bebyggelseshøjden dog kun 8,5 m og
bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage.

6.8

Tagene skal udformes med saddeltag. Mindre bygninger, som f.eks. udhuse,
gangarealer mv. kan udføres med andre tagformer.

6.9

Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etager. Bygningshøjden må ikke
overstige 8,5 meter, for mindre bygninger må bygningshøjden ikke overstige 4,5
m.

6.10

Delområde E:
Der kan etableres mindre tekniske installationer som f.eks. materialeskur, gangarealer mv. på op til 150 m2 mv. samt mindre byggerier ≤20 m2 og anlæg i relation til dyrehold og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters, bålhytter,
klatrevægge, kælkebakker mv.

6.11

Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage. Bygningshøjden må ikke
overstige 8,5 meter, for mindre bygninger må bygningshøjden ikke overstige 4,5
m. Klatrefaciliteter mv. vest for Horslundevej må dog være op til 10,5 m høje.

6.12

Tagene skal i udgangspunktet udformes med saddeltag, dog kan der gives tilladelse til andre tagformer, hvis bygningerne ikke er dominerende set fra offentlig
vej.

6.13

Den i § 3.7 nævnte mast kan opstilles i en højde på op til 40 meter.

§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

Delområde A:
Udvendige facader og gavle skal fremstå som pudset eller vandskuret teglmur, i
en farvetone der matcher farven NCS: S 2050-Y60R. Idrætshaller og stalde kan
opføres i indfarvet beton, der er indfarvet med Bayferrox no. 960 el.lign. og pulveret skal udgøre 5% af cementmængden – således den ligner farven NCS: S
2050-Y60R. Bygninger der grænser op mod det nordlige skel, skal dog være
sorte mod nord.
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7.3

Til dele af facader og gavle kan der anvendes sort træbeklædning eller stålplader
samt større, sammenhængende glaspartier. Stueetagen skal dog mod syd og
vest overvejende fremstå som beskrevet i § 7.2, bort set fra forbindelsesgange
der fortsat kan fremstå med sort træbeklædning eller stålplader samt større,
sammenhængende glaspartier. Til døre, vinduesrammer, skodder og mindre
bygningsdele er andre farver også tilladt.

7.4

Mindre bygninger, som f.eks. udhuse, skal fremstå sorte og skal fremstå i træ
eller i trapezplader. Til døre, vinduesrammer, skodder og mindre bygningsdele er
andre farver også tilladt.

7.5

Delområde D:
Udvendige facader og gavle fremstår som blank rød teglmur.

7.6

Til dele af facader og gavle kan der anvendes sort træbeklædning eller stålplader
samt større, sammenhængende glaspartier. Stueetagen skal dog fremstå som
beskrevet i § 7.5 på ¾ del af bygningen. Til døre, vinduesrammer, skodder og
mindre bygningsdele er andre farver også tilladt.

7.7

Mindre bygninger, som f.eks. udhuse, skal fremstå sorte og skal fremstå i træ
eller i trapezplader. Til døre, vinduesrammer, skodder og mindre bygningsdele er
andre farver også tilladt.

7.8

7.9

7.10

Delområde B, C og E
Bygninger, som f.eks. udhuse, garager mv. skal fremstå sorte og skal fremstå i
træ eller i trapezplader. Til døre, vinduesrammer, skodder og mindre bygningsdele er andre farver også tilladt.
Anlæg i relation til dyrehold og rekreative faciliteter som f.eks. læskure, shelters,
bålhytter, mv. skal fremstå mørke eller i ubehandlet træ.
Tage
Tage i delområde A og D skal beklædes med rød tegl, bort set fra idrætshaller,
ridehaller stalde mv. kan udføres i sorte/mørke stålplader, skifer, eternit eller
tagpap, eller som grønne tage (eksempelvis med sedum).

7.11

Mindre bygninger, som f.eks. udhuse, gangarealer mv. i hele lokalplanområdet
kan udføres i kan desuden udføres med sorte/mørke stålplader, skifer, eternit
eller tagpap, eller som grønne tage (eksempelvis med sedum).

7.12

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

7.13

Solceller og solfangere
Der må der ikke opsættes solceller og solfangere inden for delområde B, C og D,
bort set fra på den eksisterende bolig i delområde C, hvor der godt må opsættes
solceller og solfangere. I delområde A må der kun opsættes solceller og solfangere på stalde og haller. I delområde A og D kan der dog etableres tage med
teglrøde solcelleteglsten på øvrige bygninger.

7.14

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

7.15

Solfangere og solceller skal integreres i facaden eller tagfladen eller monteres på
facaden eller tagfladen i samme vinkel som den flade de placeres på (de må ikke
hæves op fra fladen i en anden vinkel).
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7.16

Ved opsætning af solfangere og solceller på tage skal de placeres under hensyn
til kviste, tagvinduer, skorstene mv. og på tage med tagsten af tegl og beton,
skal der friholdes mindst 2 rækker tagsten øverst, nederst og i siderne.

7.17

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.

7.18

Tekniske installationer
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.

§8

Skiltning

8.1

Generelt
Skiltning må kun finde sted på facade/gavl eller i umiddelbar tilknytning til bygninger eller på idrætsanlæg

8.2

Der må kun skiltes med skolens navn, logo o.lign. Reklamering/skiltning for enkeltprodukter og mærker kan kun tillades i på idrætsanlæg og må ikke være
synlig fra offentlig vej.

8.3

Skilte skal tilpasses omgivelsernes karakter og bygningernes arkitektur og skala.

8.4

Der må ikke være skiltning over bygningers tagfod. Skilte på gavle er dog tilladt.

8.5

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

8.6

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

8.7

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

8.8

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.

8.9

Skæmmende og dominerende reklamer, som billboards, rullereklamer, bannere,
digital skiltning o.lign., kan opstilles på idrætsanlæg hvis de ikke er synlige fra
offentligvej eller naboejendomme.

8.10

Skiltning på vinduer, ét facadeskilt på maks. 1 m² og ét fritstående skilt med en
flade på maks. 0,7 m² og en højde op til 1 meter kan opsættes uden tilladelse,
hvis de etableres i overensstemmelse med lokalplanen, alt andet kræver tilladelse.

8.11

Al skiltning og reklamering skal fjernes senest 4 uger efter skolens, institutionens mv. ophør.

8.12

Facadeskiltning
Facadeskiltning må højst udgøre 50 % af den enkelte bygnings facadelængde.
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8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

Skiltning bør ske med enkeltstående bogstaver på facade, vinduer eller døre.
Bogstavhøjden bør som udgangspunkt højst være 30 cm. Der kan kun forventes
tilladelse til højere bogstaver, hvis det passer til bygningens arkitektur og området.
Fritstående skilte, flag mv.
Der må opsættes to fritstående skilt/pylon inden for delområde A og et inden for
delområde E. Skiltet/pylonen må højst være 4 meter højt målt fra terræn, og
skiltefladen må ikke overstige 4 m².
Der kan ikke forventes tilladelse til fritstående flagstænger/beachflag til reklameflag på terræn eller bygninger.
Henvisnings- og oplysningsskilte
Der kan opstilles et mindre antal funktionsbestemte henvisningsskilte som f.eks.
til kundeparkering, vareind- og udlevering og ind-/udkørsel. Skiltefladen må
højst være 0,7 m² og have en højde på højst 1 meter over terræn.
Der kan opsættes et mindre antal oplysningsskilte, der markerer en funktion,
f.eks. spisesal, idrætsanlæg, hovedindgang, værelser. Disse skilte må ikke have
en skilteflade større end 0,5 m² og have en højde på højst 1 meter over terræn.
Idrætsanlæg
Der kan opsættes bandereklamer (herunder produktreklamer) omkring en fodboldbane eller lignende idrætsanlæg. Der kan ikke forventes tilladelse til andre
skiltetyper med produktreklamer.

8.19

Bandereklamerne skal vende ind mod banen og være i en højde på højst 1 meter
over terræn.

8.20

Der kan opsættes en måltavle med evt. reklamer på maks. 5 meters højde. Måltavlen kan udformes som digitalt skilt, jf. dog § 8.9. Idrætsanlæg der ligger ud
imod det åbne land, skal overholde naturbeskyttelseslovens § 21.

8.21

Anden udsmykning
Der kan gives tilladelse til midlertidig eller permanent kunstnerisk udsmykning
på f.eks. bygningers facader eller gavl efter en konkret vurdering af kunstværkets kvalitet og kunstværkets samspil med bygningen og bymiljøet.

8.22

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

8.23

Belysning af facader og gavle kan ikke tillades.

§9

Ubebyggede arealer og hegning

9.1

Parkering
Der skal etableres 100 faste parkeringspladser inden for lokalplanområdet. Parkeringspladserne skal i udgangspunktet være etableret inden for de på kortbilag
5 viste parkeringsarealer og være 2,5 m x 5 m store.
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9.2

Parkeringspladser skal etableres som grusparkering, i græsarmeringssten eller
lignende, der tillader nedsivning af regnvand.

9.3

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.

9.4

Ud over de faste parkeringspladser skal der kunne etableres 100 parkeringspladser på f.eks. idrætsanlæg, græsningsfolde mv., som skal bruges i forbindelse
med første- og sidste skoledag, større arrangementer mv.

9.5

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

9.6

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.

9.7

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;

9.8

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

9.9
9.10

9.11

Belysning
Belysning af parkeringsarealer, veje, sti- og friarealer må kun udføres som parkbelysning på lave standere, maks. 4 meter.
På idrætsanlæg og ridebaner inden for delområde B, C og E kan der opføres lysmaster på op til 6 m højde. Lysmasterne kan kun opføres hvis projektørerne afgrænses til at lyse op inden for lokalplanområdet. Lysmasterne må kun anvendes i tidsrummet mellem kl. 8.00 og kl. 22.00.
Beplantningsbælter og trærækker
De på kortbilag 5 viste beplantningsbælter skal bevares. Ved etablering af nye
større byggerier og anlæg der kan virke dominerende i det åbne land, inden for
delområde C skal det på kortbilag 5 viste beplantningsbælte etableres.

9.12

Beplantningsbælterne må tyndes og vedligeholdes efterhånden som træer og buske vokser sig større, men beplantningen skal kunne slutte tæt, i løbet af 3
vækstsæsoner. Beplantningsbæltet må kun ryddes, hvis det erstattes af et nyt
beplantningsbælte, i første plantningssæson efter rydning.

9.13

Nye beplantningsbælter til erstatning af de på kortbilag 5 viste beplantningsbælter samt det fremtidige inden for delområde C, skal ved etablering minimum bestå af et 6 meter bredt, 3-rækkers beplantningsbælte, med 1,5 meter mellem
hver række og 1,25 meter mellem hver plante indtil beplantningsbæltet slutter
tæt.
Beplantningsbæltet, skal når det er færdigt etableret, kunne slutte tæt til min.
12 meters højde. Beplantningsbæltet skal bestå af en blanding af hjemmehørende lokalitetstilpassede træer og buske (https://plantevalg.dk/). Følgende
egnskarakteristiske buske, alm. syren, kræge, mirabel og rød kornel, kan iblandes men de må maksimalt udgøre 30 % af planterne. For hver 50 meter mod
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syd og vest erstattes den yderste planterække med en stenbunke over en strækning på 3 meter. Stenene skal være natursten mellem 30 cm og 2 meter i diameter.
9.14

9.15

9.16

Den på kortbilag 5 viste trærække i den nordlige del af delområde A og B skal,
bestå af solitære træer der plantes med 7 m afstand. Træerne skal ved etablering være 3 m høje. Træerne skal bestå af hjemmehørende lokalitetstilpassede
træer (https://plantevalg.dk/) der skal kunne blive mindst 15 m høje.
Bevaringsværdige træer
Bevaringsværdige træer fremgår af kortbilag 5 og tabel 1 og må ikke fældes
uden Lolland Kommunes tilladelse. Bevaringsværdige træer kan få lov at blive
fældet, når de er syge, udgør en risiko for forbipasserende eller bygninger, biler
mv., eller er blevet væsentligt beskadiget ved storm. Bevaringsværdige træer,
der efter Lolland Kommunes tilladelse fældes, skal erstattes af nye tilsvarende
træer.
Hegning
Rundt om græsningsarealer/folde må der opsættes almindelig landbrugsmæssig
hegning. Ophører græsningen af arealerne skal hegningen nedtages senest 1 år
efter endt græsning.

9.17

Rundt om idrætsanlæg og ridebaner i delområde B, C og E, må der opsættes
hegning med en maksimalhøjde på 4 m. Hegning over 4 m kræver en særlig
funktionel begrundelse. Hegning over 2 m højde skal afskærmes af beplantning
mod offentlig vej.

§ 10

Ledningsanlæg

10.1

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

10.2

Ledninger skal fremføres som jordkabler.

§ 11

Miljøforhold

11.1

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.

11.2

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

§ 12

Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

12.1

Før en ny idrætshal inden for delområde A tages i brug, skal de nødvendige parkeringsarealer være etableret i overensstemmelse med §§ 9.1-9.4.

12.2

Før ny bebyggelse i delområde A tages i brug skal den i § 9.14 nævnte trærække være etableret.
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§ 13

Ophævelse af servitutter / hidtil gældende lokalplan

13.1

I henhold til lov om planlægning § 18 ophæves de privatretlige byggeservitutter
og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen. Følgende servitutter ophæves:
Matr.nr. 1r Halstedkloster, Halsted m.fl.:
- 29.04.1969-2613-32 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 2D. Påtaleberettiget Ejer af matr.nr. 2k Halsted By, Halsted.
- 01.02.2008-1210-32 Dok om brugsret mv. Påtaleberettiget Ejer af matr.nr. 2a
Halsted By, Halsted.
Matr.nr. 1u Halstedkloster, Halsted m.fl.:
- 25.07.1974-6067-32 Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 23D Korrekt akt:
32_O_123. Påtaleberettiget Vejdirektoratet.
- 22.07.1993-5459-32 Dok om betingelse for opførelse af ridehus, Vedr 1AC. Påtaleberettiget Lolland Kommune.

13.2

”Lokalplan 359-7-A for Halstedhus Efterskole” vedtaget af Højerby Kommune 11.
april 1990 og ”Lokalplan 359-22 Idrætshal ved Halsted Avnede Centralskole”
vedtaget af Højerby Kommune 19. februar 2003 ophæves i deres helhed.

§ 14

Tilladelser efter anden lovgivning

14.1

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.

14.2

Enhver ændring af tilstanden af den efter naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede sø og eng, som vist på kortbilag 4, forudsætter at Lolland Kommune giver
dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.

14.3

Byggeri inden for kirkebyggelinjen, skovbyggelinjen samt sø- og åbeskyttelseslinjen, som vist på kortbilag 4, forudsætter at Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.

14.4

Etablering af dyrehold som f.eks. svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold forudsætter at Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i bekendtgørelse
nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter, eller de til enhver tid gældende regler herfor.

14.5

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

14.6

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

14.7

Etablering af kælkebakke eller andre anlæg af affald i form af jord, byggematerialer og lignende kan kræve en godkendelse efter § 33 eller en tilladelse efter §
19 i miljøbeskyttelsesloven.
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14.8

Tilslutning til regnvandsledninger kræver en tilslutningstilladelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3. Her kan der af hensyn til regnvandsledningens kapacitet blive stillet krav om, hvor meget vand, der kan afledes (måles i l/s – liter pr.
sekund).

§ 15

Lokalplanens retsvirkninger

15.1

Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen,
kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning § 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil.
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af denne.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv.,
der er indeholdt i planen.
Lolland Kommune kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af
lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen.
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Der skal desuden redegøres for retsvirkninger i følgende tilfælde:
 Overtagelsespligt vedr. offentlige formål (planlovens §48) (Ikke hvis kommunen selv ejer arealet eller hvis ejer selv har bedt om at få arealet
overført)
 Overtagelsespligt ved forbud mod nedrivning mv. (planlovens §49) - indsæt f.eks. følgende tekst:
Retsvirkninger i forhold til kommunal overtagelsespligt ved forbud mod
nedrivning mv.(f.eks. ved bevaringsudpegning) jf. lov om planlægning §
49:
Når en lokalplan fastsætter, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis den pågældende ejendom ikke kan udnyttes
økonomisk rimeligt svarende til udnyttelsen af ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, der ikke er omfattet af et nedrivningsforbud





Mulighed for ekspropriation (planlovens §47) f.eks. følgende tekst: I henhold til planlovens § 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være
af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
Overtagelsespligt ved overførsel af landbrug til byzone eller sommerhusområde (planlovens § 47a) (Ikke hvis kommunen selv ejer arealet eller
hvis ejer selv har bedt om at få arealet overført) – forslag til tekst:
I henhold til Planlovens § 47 A kan en ejer af en fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, hvis ejendommen helt eller delvis overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde, inden 4 år efter overførslen forlange ejendommen henholdsvis
den overførte del af denne overtaget af kommunen for et beløb fastsat af
taksationsmyndighederne efter de samme regler, som efter § 47.
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Bestemmelser, der er aftalt med statslig myndighed (planlovens § 19,
stk. 3)

§ 16

Vedtagelsespåtegning

16.1

Forslag til Lokalplan 360-121 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 360-121 er fremlagt i offentlig høring fra den xxxxx til den
xxx 20xx.
16.2

Lokalplan 360-121 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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