LOKALPLAN
182
GULDBORGSUNDCENTERET
AFLASTNINGSCENTER I NYKØBING F.

GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2019

HVAD ER EN
LOKALPLAN?
INDHOLD
En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan
fastsætte bindende bestemmelser for et områdes
fremtidige anvendelse, udstykning, placering og
udformning af bebyggelse, materialer,
beplantning, vej- og stiforhold m.v.

DISPENSATIONER
Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra
bestemmelserne i lokalplanen, og kun hvis
dispensationen ikke strider mod principperne i
lokalplanen – som f.eks. anvendelses- og
formålsbestemmelserne.

Lokalplanen er bindende for den enkelte
grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold
og giver ikke grundejerne handlepligt.

OFFENTLIG HØRING
Teknik–, Miljø– og Ejendomsudvalget har d. 21.
oktober 2019 vedtaget at sende forslag til
lokalplan 182 i 4 ugers offentlig høring i perioden
d. 28. oktober 2019 til 26. oktober 2018.

TILVEJEBRINGELSE
Byrådet kan til enhver tid udarbejde 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.

Eventuelle indsigelser og bemærkninger skal
være kommunen i hænde senest d. 26. oktober
2018 og sendes til:

teknik@guldborgsund.dk
eller
Guldborgsund Kommune
Teknik og Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

OFFENTLIG DEBAT
Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til
offentlig debat i 2 — 8 uger, hvor borgere og
myndigheder kan komme med ændringsforslag
og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Byrådet behandler de modtagne bemærkninger
og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de
skal imødekommes. Byrådet vedtager forslaget
endeligt og bekendtgør herefter planen i pressen.
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REDEGØRELSE
LOKALPLANENS INDHOLD
BAGGRUND

PERSPEKTIVER
Projektet i lokalplanen skal være med til at sikre den
fortsatte udvikling af detailhandelen i byområdet, og
med placering af et aflastningscenter til særligt store
udvalgsvarebutikker give mulighed for at sikre et gunstigt samspil mellem bymidten og et aflastningscenter.
Udvidelsen af butiksområdet skal sikre, at placering af
nye store udvalgsvarebutikker sker i sammenhæng med
øvrige lignende bebyggelse, og modvirke spredt byudvikling.

FORMÅL
Byrådet ønsker med lokalplan 182 og dennes udpegning
af et aflastningscenter at give mulighed for at etablere
store udvalgsvarebutikker (over 1000 m2) og butikker
med særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplan 182
dækker det nuværende Guldborgsundcenter samt et nyt
areal mod vest, hvor Multicenter Syd i dag er placeret.
Lokalplanen skal sikre muligheden for fortsat at kunne
tiltrække nye butikskoncepter for store udvalgsvarebutikker, og med dette også fremadrettet at kunne udvikle
en attraktiv og varieret detailhandel under hensyntagen
til bymidtens og dennes aktiviteter.

EKSISTERENDE FORHOLD
OMRÅDET
Lokalplanområdet udvider det eksisterende butiksområde ved Guldborgsundcenteret med et nyt areal mod vest
(delområde A). Det nye samlede aflastningscenter indeholder derfor matriklerne Nagelsti by, Toreby: 21am,
21ap, 21ao, 21ap, 21ax samt dele af matrikelnummer
21a.

BAGGRUND
Udlægningen sker på baggrund af en konkret henvendelse om etablering af en stor udvalgsvarebutik og en
række større butikker på arealet. Med den nye planlov,
er der givet mulighed for udpegning af aflastningscentre, hvor særligt store udvalgsvarebutikker kan placeres, såfremt det vurderes ikke at true detailhandlen i
bymidten.

Lokalplansområdet grænser mod øst op til Guldborgvej,
og mod syd af Brovejen (se kortbilag 1).

Lokalplan 182 inkluderer det allerede eksisterende område indeholdende Guldborgsundcenteret (delområde B)
og en udvidelse af arealet mod vest. Udvidelsen ligger i
tråd med kommuneplanens retningslinjer, tanker og
udlæg

HIDTIDIG ANVENDELSE
Området huser i dag Guldborgsundcenteret med et stort
udbud af forskellige store udvalgsvarebutikker. Herud-

Lokalplanafgrænsningen
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over er der indrettet en enkelt større dagligvarebutik og
enkelte kontorpladser.

For Delområde B (matr. Nr. 21am, 21ao, 21ac, 21ax og
en del af 21ap) gælder det, at området anvendes til
detailhandel med mulighed for etablering af udvalgsvarebutikker og én enkelt dagligvarebutik. Der kan i alt
etableres et samlet butiksareal på op til 30.000 m2 med
en maksimal butiksstørrelse på 10.000 m2 og en minimums butiksstørrelse på 1.000 m2. Dagligvarebutikken
kan etableres på op til 4800m² plus 200m² til personalefaciliteter.

Det nye område og en mindre del af det eksisterende
område anvendes i dag til produktionsskole. Der findes
derfor en række lagerbygninger, drivhuse og en enkelt
tidligere beboelsesejendom i området.
KONTEKST
Området grænser ved det eksisterende Guldborgsundcenter og dele af det nye område, op til Sundby boligområde mod nord. En mindre del af arealet grænser
mod nord, op til Multicenter Syds, egne arealer og
Sundskolen.

Bebyggelsesprocenten for området som helhed fastsættes til 55%. Det vil være muligt at overskride bebyggelsesprocenten på den enkelte matrikel hvis der etableres
det tilstrækkelige antal parkeringspladser umiddelbart i
forbindelse med matriklen.

Mod øst er området afgrænset af Guldborgvej og Guldborgsund. Syd for lokalplanområdet findes et større
område, der tidligere har været en planteskole, men nu
er vokset til, til skovlignende beplantning. Området bære dog fortsat præg af at have været styret og vedligeholdt.

Den eksisterende lovlige anvendelse inden for området
kan fortsætte uanset bestemmelserne i denne lokalplan.

BEBYGGELSE

På arealet vest for lokalplanområdet er Multicenter Syds
arealer, der pt. er tilplantet med træer.

Inden for delområde A og B må bebyggelsen opføres i
maksimalt 14 meters højde. Enkelte bygningsdele kan
opføres højere hvis det er nødvendigt af hensyn til funktionen, herunder ventilationsanlæg eller lignende. Solceller der etableres på taget er ligeledes undtaget for
højdebegrænsningen på 14 m.

ANVENDELSE
Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder benævnt
A og B

Alt bebyggelse skal placeres indenfor den anviste byggelinje og tage skal udføres så de syner flade.
Bebyggelse i området skal opføres i sort, hvide og grå
nuancer og må ikke udføres med facader af blanke og
reflekterende materialer, der kan give gener til forbipasserende. Der lægges ved farvebestemmelserne vægt på
at facaderne holdes i neutrale farver for at skabe et roligt indtryk i området som helhed. Der er derfor ikke
noget til hinder for at der kan iblandes mindre dele af
andre farver for at give f.eks. varme eller kolde nuancer. Indgangspartier er undtaget for kravet, da farver
kan være med til at markere indgange til de enkelte
butikker. Der lægges dog vægt på at farverne er i overensstemmelse med det samlede udtryk for den enkelte
butik, og det er derfor et krav at den valgte farve til
indgangspartiet er i overensstemmelse med butikkens
logo.

Mod vest Delområde A, mod øst Delområde B

Der må indbygges solfangere, solceller og lignende
energibesparende elementer i såvel tagflader som facader og gavle, når dette sker så det ikke medfører alvorlige blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

For Delområde A (dele af matr. Nr. 21a) gælder det, at
området anvendes til detailhandel med mulighed for
etablering af udvalgsvarebutikker med et samlet areal
på op til 20.000m2, med en maksimal butiksstørrelse på
10.000 m2 og en minimums butiksstørrelse på 2.000
m2. Der kan herudover etableres en dagligvarebutik på
1200m² plus 200m² personalefaciliteter.

Generelt for lokalplanområdet gælder at butiksfacader
skal henvende sig mod en parkeringsplads, således at
der ikke dannes bymæssige arkader, der kan konkurrere
med bymidten.
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med 4-8 m mellem hvert træ, og de kan opstammes så
der kan skabes synlighed imellem. Der lægges ved bestemmelsen vægt på at give området et grønt udtryk
mod Brovejen, men bibeholde muligheden for indsyn til
området.

SKILTNING
Der kan etableres en pylon ved hver indgang til området. Pylonerne skal fungere som samlet skiltning for
området og alle butikker skal derfor have mulighed for
at skilte på pylonen. Den enkelte pylon må ikke være
over 14 m.

Der er fastsat krav om etablering af minimum 1 p-plads
pr. 25 m² dagligvarebutik og 1 p-plads pr. 50 m² udvalgsvarebutik. Idet der dog sjælendt vil være fyldt i to
butikker på samme tid, kan op til 20% af parkeringspladserne udnyttes til to butikker på samme tid, hvis
disse er placeret ved siden af hinanden.

Der kan på den enkelte facade reklameres med både
logo, navn og tilbud. Skilte skal som minimum være
0,5m². Der kan på den enkelte butik sættes et skilt på
taget i en højde svarende til halvdelen af bygningens
højde

KORTBILAG

TRAFIKFORHOLD

Adgangsvej til Delområde A skal ske primært via Eggertsvej, som er den nuværende adgangsvej til Multicenter Syd. Der kan også etableres vejadgang til delområdet via det nuværende Guldborgsundcenter

Kortbilag 1 viser lokalplanområdets afgrænsning, de
eksisterende matrikulære forhold samt opdeling i
delområder A og B.



Kortbilag 2 viser det nordlige beplantningsbælte
samt anviste vejadgange.

Øvrige vejforhold og adgangsveje til området ændres
ikke.



Kortbilag 3 viser byggelinjer i området, samt
strandbeskyttelseslinjen

UBEBYGGEDE AREALER
For Delområde A og B gælder at arealer mellem Brovejen og byggelinje skal tilsås med græs og der skal etableres en trærække langs vejen. Træerne skal plantes

Fremtidige trafikforhold
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN
PLANLÆGNING OG LOVGIVNING
STATSLIG PLANLÆGNING
KYSTOMRÅDE
Lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Det vurderes at den nye bebyggelse i delområde
A indenfor lokalplanområdet ikke vil kunne ses fra kysten og derved ikke påvirker kystlandskabet. Ligeledes
gives der ikke i delområde B mulighed for at bygge højere end det nuværende plangrundlag. Der kan opsættes en telemast indenfor lokalplanområdet. På det foreliggende grundlag vurderes det, at lokalplanen ikke vil
påvirke kystlandskabet.
STRANDBESKYTTELSESLINJE
Arealet mellem vejbyggelinjen og Guldborgvej er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Der tillades ikke bebyggelse på arealet.
HABITAT (BILAG IV ARTER)
Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for og
omkring arealet på Danmarks Miljøportals
Naturdatabase. Det vurderes dog, at der på arealet i
perioder kan forekomme vandrende padder bl.a. fra
beskyttede naturtyper syd og vest for lokalplanområdet.
Det vurderes også, at der i perioder kan forekomme
flagermus på og omkring arealet, der eventuelt kan
holde til i bygninger og træer.
Det vurderes, at gennemførelse af lokalplanen ikke vil
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for
dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV
eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV.
Der gøres opmærksom på, at man i henhold til
artsfredningsbekendtgørelsen §§ 10 og 14 ikke
forsætligt må indfange eller slå visse vildtlevende dyr
ihjel, ødelægge dem eller indsamle deres æg samt ikke
forsætligt må plukke, opgrave eller ødelægge mv. visse
vildtvoksende planter. Af dyr gælder det bl.a. for alle
padder og flager-mus.
BESKYTTET NATUR
I den østlige del af delområde B, findes en mindre beskyttet sø. Søen ligger mellem vejbyggelinjen og Guldborgsund og er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven
§3. Der må ikke fortages ændringer på arealet uden
forudgående tilladelse fra Guldborgsund Kommune.
I lokalplanen gives der ikke mulighed for bebyggelse
omkring søen, ligesom arealet skal fremstå grønt.
Det vurderes derfor at lokalplanen ikke påvirker det
beskyttede vandhul.
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KOMMUNEPLAN
I Kommuneplan 2019-2031 er området omfattet af
kommuneplanrammen SUND E5.
Kommuneplanrammen udlægger området til erhvervsområde og aflastningscenter med mulighed for at placere særlig pladskrævende udvalgsvarebutikker. Der kan
etableres i alt op til 50000m² til butiksformål, hvoraf der
kan etableres to dagligvarebutikker på hhv. 4800 og
1200m².
BEVARINGSVÆRDIG BEBYGGELSE
Der er indenfor lokalplanområdet to bygninger der er
registreret med en bevaringsværdi tre. Den ene er et
tidligere stuehus til landbrug, mens den anden bygning
er en tidligere landbrugsbygning. Begge bygninger anvendes i dag af Multicenter Syd. Det forventes ikke at
bygningerne kan anvendes til lokalplanens formål, hvorfor der ikke stilles krav om bevaring eller krav til bygningernes udseende. Bygningerne vil efter lokalplanens
vedtagelse kunne nedrives med en nedrivningstilladelse.
Kommuneplanrammer

ZONESTATUS
Området er i sin helhed byzone, og vil efter lokalplanens
endelige vedtagelse forblive i byzone.

AFFALDSPLAN
Dagrenovation skal behandles, udformes og placeres
efter reglerne fastsat i kommunens affaldsregulativ.

LOKALPLANER

HANDICAPVENLIGHED
Færdselsarealer (veje, pladser og stier) og opholdsarealer skal udføres i overensstemmelse med Dansk Standards ”Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø” (DS Håndbog 105).

AFLYSNING AF LOKALPLAN L12
Dele af det aktuelle lokalplanområde er omfattet af
lokalplan L12 vedtaget af Nykøbing F Byråd den 1.
marts 1988. Lokalplanen fastlægger området som centerområde, gældende for det eksisterende Guldborgsundcenter, der nu vil indgå som en del af aflastningscenteret i nærværende lokalplan.

MILJØFORHOLD
STØJ
Kommunen regulerer støj med baggrund i
Miljøministeriets vejledninger og bekendtgørelser. Der
kan stilles krav til driftsherren af den enkelte butiks
aktiviteter, hvis de medfører støjgener efter
kommunens vurdering. Grænseværdier fastsættes af
kommunen efter en konkret vurdering i et påbud.

Lokalplan L12 aflyses i sin helhed, når nærværende
lokalplan er endeligt vedtaget af Byrådet.

ANDRE PLANER
KLIMAPLAN
Det tilsigtes at den fremtidige håndtering af regnvand
og overfladevand i området, skal håndteres lokalt. Der
kan etableres regnbede, hvorfra regnvand ledes til et
åbent forsinkelsesbassin inden for området.

Kommunen kan ikke regulere støjende aktiviteter på
fællesarealer (parkeringspladser, adgangsveje,
containerpladser o.l) gennem Miljøbeskyttelsesloven.
JORDFORURENING
Træffes forurening i forbindelse med bygge-

VEJ- OG STIPROJEKTER
Vej- og stiprojekter udført efter lokalplanens vedtagelse
skal under alle omstændigheder godkendes af
Guldborgsund Kommunes vejmyndighed.
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anlægsarbejdet skal den til enhver tid gældende lovgivning på området overholdes.

gennem vedvarende energikilder som solvarme, solceller og varmepumper.

SERVITUTTER
MUSEUMSLOVGIVNING
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af
denne lokalplan.

FORTIDSMINDER
Findes der i forbindelse med anlægsarbejder
fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet
standses i et omfang, det berører fortidsmindet, jf.

EKSPROPRIATION

Museumslovens § 27. Fundet skal straks anmeldes til
Museum Lolland Falster.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i
planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører
private, eller private rettigheder over fast ejendom, når
ekspropriation vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en lokalplan og for varetagelsen af
almene samfundsinteresser. Dette kan f.eks. være for at
sikre den nødvendige infrastruktur til at realisere projektet. Ekspropriation kan kun ske under forudsætning
af en række forudsætninger er opfyldt, herunder at der
er vedtaget en lokalplan, alle øvrige tilladelser er opnået
samt at reglerne om ekspropriation i vejloven og planloven er opfyldt.

MILJØVURDERING
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer
skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der
er foretaget en screening af lokalplansforslaget, og på
den baggrund er det kommunens vurdering at der ikke
skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da planerne ikke vurderes at danne grundlag for anlæg, der
medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. §3, stk 2
i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

FORSYNING
VANDFORSYNING
Vandforsyning sker fra Guldborgsund Forsyning.
BRANDHANER
Der skal etableres vandforsyning med tilstrækkelig kapacitet for opstilling af brandhaner jf. Guldborgsund
Redningsberedskabs vurdering af det konkrete projekt.
SPILDEVAND
Der skal i forbindelse med byggetilladelsen søges en
spildevandstilladelse. Byggeriet skal tilsluttes kloaknettet efter nærmere anvisning fra Guldborgsund Forsyning.
FJERNVARME
Eventuel varmeforsyning skal ske via Ø. Toreby Varmeværk. Der stilles dog ikke krav om tilslutning til fjernvarme i området. Opvarmning kan således også ske
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LOKALPLANENS
RETSVIRKNINGER

MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER
Når en lokalplan er offentliggjort i henhold til Lov om
planlægning (Planloven) § 24, må ejendomme, der er
omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt 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 lokalplansforslaget er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at en ejendom, der er omfattet af
forslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen,
og der er tale om et byggearbejde m.v., 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 lokalplansforslagets offentliggørelse.

ENDELIGE RETSVIRKNINGER
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen,
ifølge Lov om planlægning (Planloven) §18, 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 m.v., der er indeholdt i planen.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i lokalplanen.
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.
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BESTEMMELSER
LOKALPLAN 182
§1

LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanen har til formål:

1.1

1.2

1.3

At udlægge området til aflastningscenter med mulighed for at etablere
større udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper.
At sikre at aflastningscentret ikke konkurrerer med detailhandlen i Nykøbing F.

Kommentarer til §1
Hovedformålet med lokalplanen
er at etablere et aflastningscenter, der benytter sig af planlovens nye muligheder for etablering af større udvalgsvarebutikker.

At tiltrække nye butikskoncepter for store udvalgsvarebutikker, som
ikke kan finde egnede lokaler i midtbyen.

§ 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS
2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene:

Kommentarer til §2.1
Kortbilag 1 viser lokalplanens
afgrænsning.

Nagelsti by, Toreby: 21am, 21aq, 21ao, 21ap, 21ax samt dele af
matrikelnummer 21a.

§ 3. OMRÅDETS ANVENDELSE
3.1

Lokalplanområdet opdeles, som vist på kortbilag 1, i følgende delområder: A og B.

3.2

Området udlægges som helhed til aflastningscenter med mulighed for at
etablere op til i alt 50.000m² butiksareal med en maksimal butiksstørrelse på 10.000 m2. Der kan maksimalt indrettes i en dagligvarebutik i
hvert delområde.

3.3

Der kan indenfor de 50.000m² butiksareal indrettes både særligt pladskrævende varegrupper og større udvalgsvarebutikker.

3.4

Der kan indenfor området som helhed etableres enkelte 4-5 selvstændige fastfoodrestauranter, pølsevogne o.lign.

3.5

Der kan indenfor eksisterende bebyggelse indrettes arealer til kontorer.

3.6

Der kan indenfor lokalplanområdet opsættes en telemast.

DELOMRÅDE A:
3.8
Området udlægges til detailhandel med mulighed for etablering af
udvalgsvarebutikker med et samlet areal på op til 20.000 m2 med en
maksimal butiksstørrelse på 10.000 m2 og en minimums butiksstørrelse
på 2.000 m2.
3.9

Der kan indrettes en dagligvarebutik med maksimal butiksstørrelse på
1200m² samt 200m² til personalefaciliteter.

DELOMRÅDE B:
3.10 Området udlægges til detailhandel med mulighed for etablering af
udvalgsvarebutikker med et samlet areal på op til 30.000 m2, med en
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Kommentarer til §3.1
Kortbilag 1 viser delområdernes
inddeling

maksimal butiksstørrelse på 10.000 m2 og en minimums butiksstørrelse
på 1.000 m2.
3.11

Der kan maksimalt indrettes en dagligvarebutik på op til 4800m² indenfor område B. Der kan til de 4800m² etableres 200m² personalefaciliteter.

§ 4. UDSTYKNING
4.1

Inden for lokalplanområdet kan matrikler udstykkes hvis det er nødvendigt for realiseringen af planen.

§ 5. VEJ- OG ADGANGSFORHOLD
5.1

Adgang til område A forgår via Eggertsvej

5.2

Adgang til område B foregår via eksisterende lysregulering ved Brovejen
og Guldborgvej

Kommentarer til §5

5.3

Der kan etableres vejforbindelse mellem de to områder som angivet på
bilag 2.

5.4

Butikker skal etableres med front og indgang mod en parkeringsplads.

5.5

Der skal til hver butik sikres et parkeringsareal svarende til:

samt fremtidige adgangsforhold,
veje mv.

Kommentarer til §5.6
Der kan også dobbeltudnyttes op
til 20% af parkeringspladserne

Dagligvarebutik: 1 p-plads pr. 25 m²

serlom der kun er etableret butik
til den ene side

Udvalgsvarebutik: 1 p-plads pr. 50 m²
5.6

Kortbilag 2 viser eksisterende

Ved butikker placeret ved siden af hinanden kan der ske dobbeltudnyttelse er op til 20% af parkeringen.

§ 6. BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG
6.1

Bebyggelse skal placeres indenfor den anviste byggelinje, som er vist på
Kortbilag 3.

6.2

Bebyggelsesprocenten for området som helhed fastsættes til 55.

6.3

For både delområde A og B må bebyggelsesprocenten være højere på
den enkelte matrikel, hvis der anlægges tilstrækkelige veje, p-pladser
og andre ubebyggede arealer udenfor matriklen.

6.4

Indenfor delområde A og B kan der opføres byggeri i 2 etager og op til
14m. Ventilation, antenner og bærdygtige tiltag er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

6.5

For delområde A og B gælder, at bebyggelsen skal respektere de på
kortbilag 3 viste byggelinjer således at:
- Langs Guldborgvej: 25 meter fra vejskel (lokalplans østlige afgrænsning)
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Kommentarer til §6
Kortbilag 3 viser byggelinjer i
delområderne A og B

- Langs Brovejen: 15 meter fra vejskel ( lokalplanens sydlige afgrænsning)
- Langs områdets interne veje: 5 meter fra vejskel
6.6

Eksisterende bygninger, herunder også bevaringsværdige, kan nedrives
i det omfang det er nødvendigt for realiseringen af lokalplanen.

6.7

Der kan indenfor lokalplanen opstilles en antennemast. Antennemaster
skal være placeret i en minimumsafstand fra lokalplangrænsen, svarende til mastens højde.

§ 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
7.1

Tage skal udføres, så de syner flade.

7.2

Bebyggelse i området må ikke udføres med facader af blanke og reflekterende materialer.

7.3

Der må indbygges solfangere, solceller og lignende energibesparende
elementer i såvel tagflader som facader og gavle, når dette sker så det
ikke medfører alvorlige blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

7.4

Bygninger skal fremstå i hvide, grå eller sorte farver. Vinduer og døre er
ikke omfattet af krav til farver.

7.5

Indgangspartier kan markeres med én anden farve der matcher butikkens logo, og dermed en farve der lægger udover mulighederne i §7.4

§8.

SKILTNING

8.1

Der må etableres én pylon med en max. højde på 14 m ved hver indkørsel til lokalplanområdet. Pylonerne kan placeres på arealet mellem vejskel og byggelinje mod Brovejen. Pylonerne skal fungere som samlede
reklameskilte for hele området.

8.2

Der må udover ovenstående ikke etableres skiltning mellem vejen og
byggelinjer jf. §6.5.

8.3

Skiltning skal ske på den enkelte butiksfacade og skal for hvert enkelt
skilt minimum være 0,5 m².

8.4

Der kan på den enkelte butik opsættes skilt på taget med butikkes navn
og logo i en højde svarende til halvdelen af bygningens højde. Skiltet er
ikke omfattet af den samlede byggehøjde.

8.5

Der kan etableres de for butikkerne nødvendig henvisningsskilte. Henvisningsskilte er undtaget §8.2. Henvisningsskilte skal samles i fælles
standere på de strategiske nødvendige steder.

8.6

Der må udover bestemmelserne i §§ 8.1 og 8.5 ikke reklameres for butikker og virksomheder der ikke findes på ejendommen.
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Kommentarer til §7.4
Med bestemmelsen lægges der
vægt på at bygningerne fremstår
neutralt. Der kan således iblandes undertoner af andre farver.

§ 9. UBEBYGGEDE AREALER OG HEGNING
9.1

For delområde B skal det eksisterende beplantningsbælte mod nord mod
boligområdet (Sundtoften) bevares som en afskærmende beplantning.

9.2

Der skal i delområde A etableres et 10 meter bredt beplantningsbælte
mod nord.

9.3

Ved etablering af vareindlevering, varegårde og affaldsområder mod
lokalplanens nordlige grænse, skal der skal i delområde A etableres støjafskærmning mod nord.

9.4

Belysning af nye parkeringsarealer, veje, sti- og friarealer må kun udføres som parkbelysning på lave standere, med en lyspunkthøjde på max.
4 m. Som pullertbelysning med en lyspunkthøjde på max. 1,2 m. evt.
suppleret med effektbelysning.

9.5

Arealer mellem vejskel og byggelinjer skal fremstå grønne med lav vegetation.

9.6

Der skal mellem brovejen og vejbyggelinjen beplantes/bevares en række træer med 1 træ i bredden. Træerne skal være placeret med en afstand på mellem 4 og 8 meter og kan opstammes så der kan skabes
synlighed imellem træerne.

9.7

Oplag og affaldsstationer skal indhegnes i lukkede varegårde og/eller
placeres bag butikken således de ikke er synlige fra offentlig p-plads.

9.8

Færdselsarealer (veje, pladser og stier) og opholdsarealer skal udføres i
overensstemmelse med Dansk Standards ”Udearealer for alle - sådan
planlægges et tilgængeligt udemiljø” (DS Håndbog 105).

§ 10. REGNVAND
10.1

Der skal på den enkelte matrikel etableres forsinkelse af regnvand. Dette kan ske gennem faskiner, regnvandsbede, sedum på tagene o.lign.

§ 11. TERRÆNREGULERING
11.1

Terrænet kan reguleres som nødvendigt for realiseringen af lokalplanen.
Overskudsjord fra byggeriet skal indarbejdes i områdets niveauer eller
bortskaffes, og må således ikke henlægges i permanente bunker.

11.2

Der kan etableres støjvolde som støjafskærmning.

§ 12. LEDNINGSANLÆG
12.1

Ledninger skal fremføres som jordkabler.

§ 13. MILJØFORHOLD
13.1

Træffes forurening i forbindelse med bygge– og anlægsarbejdet skal den
til enhver tid gældende lovgivning på området overholdes.
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Kommentarer til §§9.1 og
9.2
Kortbilag 2 viser beplantningsbælte mod boligområdet, Sundtoften.

Kommentarer til §§9.5
Formålet med bestemmelsen er
at skabe et grønt udtryk, mens
der stadig er fuld synlighed til
butikkerne. Lav vegetation kan
både være græsser, blomsterblandinger, lave hække eller
andet.

13.2

De til enhver tid gældende retningslinjer i kommunens affaldsregulativer
skal overholdes.

13.3

Støj fra den enkelte virksomheds/butiks areal reguleres efter Miljøministeriets vejledninger.

13.4

Bygherre skal etablere støjdæmpning af virksomheders/butikkers fællesarealer, containerpladser o.l. efter kommunens anvisninger inden etablering.

Kommentarer til §§9.3 og
13.3
Det er op til den enkelte virksomhed at sikre støjgrænserne
bliver overholdt.
Det kan derfor være nødvendigt
for nogle virksomheder at indrette lukkede vareindleveringer,
støjafskærmning, afskærmede
ventilationsanlæg o.lign

§14. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER
14.1

Ændringer mellem byggelinje og Guldborgvej er underlagt strandbeskyttelseslinjen og skal godkendes af kystdirektoratet.

§ 15. FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE
15.1

Før ny bebyggelse tages i brug, skal de for den pågældende bebyggelse
nødvendige parkeringsarealer og friarealer være etableret i overensstemmelse med §§ 5.5, 9.2 og 9.6

15.2

Ny bebyggelse kan tilsluttes Guldborgsund Kommunes fjernvarmeforsyning, der er dog ikke tilslutningspligt. Byrådet kan tillade supplerende
energiforsyning som f.eks. solfangere, solceller.

15.3

Før ny bebyggelse tages i brug skal de nødvendige foranstaltninger til
forebyggelse af støjgener være etableret jf. §9.3

§ 16. OPHÆVELSE AF GÆLDENDE LOKALPLAN
16.1

Lokalplan L12 , vedtaget den 1. marts 1988 ophæves.

§ 17. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
17.1

Efter Byrådets 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.

17.2

Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

17.3

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

17.4

Byrådet 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.
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17.5

Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.

§ 18. VEDTAGELSESPÅTEGNING
Således vedtaget som forslag, til udsendelse i offentlig høring, af Guldborgsund Kommune på mødet i Teknik-, Miljø– og Ejendomsudvalget
den 21. oktober 2019

Peter Bring-Larsen

Christian Refstrup

Formand for Teknik-, Miljø– og
Ejendomsudvalget

Direktør
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KORTBILAG 1 - DELOMRÅDE

Med sort linje er markeret lokalplanens område. Med sort stiplet linje er markeret delområdeafgrænsning
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KORTBILAG 2 - VEJADGANG

Med blå pile er markeret vejadgange i området. Mod lokalplanens nordlige afgrænsning er markeret område med beplantningsbælte
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KORTBILAG 3 - VEJBYGGELINJE

Med rød linje er markeret vejbyggelinje, mens strandbeskyttelseslinjen er skraveret med gul
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