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HVAD ER EN LOKALPLAN?
Indhold
En lokalplan er en plan, hvori Lolland Kommune kan fastsætte bindende bestemmelser for
et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold mv.
Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold
og giver ikke grundejerne handlepligt.
Tilvejebringelse
Lolland Kommune kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan,
inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må
ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først.
Offentlig høring
Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig høring, hvor borgere og myndigheder
kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Lolland Kommune behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Lolland Kommune vedtager forslaget endeligt og bekendtgør herefter planen på kommunens hjemmeside.
Midlertidige retsvirkninger
Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes på en
måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er
udløbet, kan Lolland Kommune give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et
byggearbejde mv., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens § 13, stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages
endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.
Endelige retsvirkninger
Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i planen.
Dispensationer
Lolland Kommune kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen
ikke strider mod principperne i lokalplanen – som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Lokalplanen er udarbejdet af Lolland Kommune.
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REDEGØRELSE
Baggrund
Lolland Kommune har gennem flere år arbejdet på at udvikle de centrale dele af Nakskov
Havn. Der er nu en bygherre, der har erhvervet den inderste del af Nakskovs sydlige havnekaj – bl.a. den tidligere mørtelværksgrund - med henblik på at opføre både boliger og erhverv i området.
Lolland Kommune vil med denne lokalplan skabe mulighed for, at der på området kan etableres en bebyggelse med hovedsageligt boliger, men på en sådan måde, at der forsat kan
drives erhvervshavn i havnen i samme omfang som i dag.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter arealerne mellem den inderste del af Nakskovs sydlige havnekaj
og vejen Skandsen. Arealet er den tidligere mørtelværksgrund samt arealet umiddelbart
vest for, hvor der indtil 2020 stod siloer. Området ligger i dag tomt og funktionsforladt. Der
løber en vej med tung trafik på tværs af arealet, som er adgangsvejen til DLG’s siloer og
havnekajen nord og vest for projektarealet.
Lokalplanområdet omfatter området der indrammes af den eksisterende DLG-bebyggelse,
havnefronten, Nybrogade og Skandsen. Vest for området ligger erhvervshavnen med industribebyggelse og anløb af større skibe. Mod syd ligger Færgelandet – primært en boligbebyggelse, og med den historiske hospitalsbygning ud til Skandsen, der i dag rummer produktionsskolen. Mod øst ligger Nybro, der er den primære vejforbindelse ind til Nakskov.
Langs Nybro/Maglehøjvej ligger et par større butikker og serviceerhverv mod sydøst.

Figur 1 kortet viser hvor i kommunen området er placeret.
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Lokalplanområdet vejbetjenes af Skandsen, der også er den primære vejadgang til erhvervshavnen mod vest.
Området ligger med udsigt til den historiske bymidte på den anden side af havnen og med
kig ud af havneløbet.
Produktionserhverv i havnen

Nakskov erhvervshavn og dennes aktivitet er en kvalitet for Nakskov, både som karaktertræk og for den økonomiske aktivitet. Lokalplanen må derfor ikke betyde, at havnen bliver
begrænset af den nye byudvikling. Tilsvarende skal det jf. planloven sikres at produktionserhverv ikke påvirkes negativt af byudvikling. Derfor er udgangspunktet for byudviklingen i
den inderst del af Nakskov Havn er, at Nakskov Havn forsat skal være en aktiv og attraktiv
erhvervshavn. Lokalplanen har således en række tiltag, der skal sikre at boliger og erhverv
kan være naboer.
Kulturhistorie

I området er i dag to lade bygninger, samt resterne af et jernbanespor fra baneforbindelsen
mellem Nakskov St. og det tidligere værft.
De to lade bygninger er bygningsteknisk ikke af en kvalitet, der gør det relevant at bevare
dem. Derimod har jernbanesporet stor betydning betyder for forståelsen af sammenhængene i Nakskov i første halvdel af 1900-tallet.
Lokalplanens formål
Lokalplanens overordnede formål er at muliggøre en omdannelse af et centralt havneareal
fra erhvervshavn til blandet bolig- og erhvervsområde. Det er desuden planens formål, at
sikre at muligheden for erhvervshavnens aktiviteter vest for lokalplan området kan fortsætte.
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
blandet bolig og erhvervsområde. Hovedsageligt boliger blandet med erhverv både kontor,
restauranter, hotelvirksomhed, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i
kategori A - miljøklasse 1-2.
Erhverv er i kommuneplanen opdelt i typer af
områder, hvor kategori A - bymidte-område, er
for erhverv i miljøklasse 1-2.
De primære erhverv i kategori A er liberale erhverv, forretninger, internethandel, engroshandel, kontorer, serviceerhverv, bogbinderier,
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Kommunens erhvervsområder er i Kommuneplan
2017-2029 opdelt i 6 kategorier efter en ABCDEFmodel, der med en erhvervs-, miljø- og transportplanlægningsmetode, bl.a. tilgodeser behov for
godstransport, miljøklassificering og tilgængelighed
for medarbejdere.
Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor
klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7
den mest miljøbelastende. Miljøklasserne er defineret nærmere i ”Håndbog om Miljø og Planlægning”,
som kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
Liberale erhverv er selvstændig, ofte rådgivende
virksomhed, som f.eks. advokat, læge, ejendomsmægler, revisor eller arkitekt.
Serviceerhverv er erhverv, der ikke producerer
varer men tjenesteydelser, som for eksempel finansiering, transport, rengøring, frisør, restaurant, hotel, motionscenter og reklame.
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mindre værksteder, mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikker og visse typer
af laboratorier.
For at sikre eksisterende erhverv vest for lokalplanområdet mod skærpede miljøkrav i forhold
til ny miljøfølsomme naboer, er der gennemført omfattende analyser af støjudbredelse i lokalplanområdet, som blandt andet har vist at den vestligste del af lokalplanområdet ikke kan
anvendes til f.eks. boliger. Derfor er lokalplanområdet opdelt i to delområder, som bl.a. regulerer hvor der må etableres boliger (Se kortbilag 2). Delområderne er:
 Delområde A, havnenære boliger
 Delområde B, erhvervsområde.
I delområde A kan der drives visse former for erhverv i boligerne som f.eks. dagpleje, frisør,
ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed eller lign., når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Denne type erhverv er umiddelbart tilladt.
I delområde B kan der alene etableres erhverv, der ikke er miljøfølsomt. Dette skyldes at
støj fra skibstrafik, særligt om natten, overstiger miljøstyrelsens grænseværdier. Ikke miljøfølsomt erhverv er f.eks. også kontorerhverv og under vise forudsætninger hotelvirksomhed.
Udstykning
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykning inden for lokalplanområdet, der
sikrer, at bebyggelsen kan opføres på matrikler der følger byggefelterne. Sådanne matrikler
kaldes sokkelgrunde. Friarealer og adgangs- og parkeringsarealer får således egne matrikler
som er fælles for området. mellem de interne stikveje. Lokalplanområdet kan således udstykkes i matrikler med offentlige veje og parkeringsarealer mellem disse.

Figur 2 Udstykningsskitse, nye matrikler med rødt.

Vej- og adgangsforhold
Der skal etableres vejadgange til lokalplanområdet fra Skandsen. Vejadgange kan ses på
kortbilag 4. Vejadgangene må kun placeres således at de ikke kommer i konflikt med trafik
fra vejene Hiemdalsvej, Milnerkampsvej og Ingemannsvej. Dette opnås ved at de ikke ligge
umiddelbart over for de tre veje. kan, såfremt der kan etableres en tilstrækkelig trafiksikker løsning, anlægges med hver deres tilslutning til Skandsen. Hvis dette ikke er muligt,
4
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fastlægger lokalplanen mulighed for en trafikal løsning med én adgang til Skandsen, hvorfra
interne veje giver adgang til de enkelte parkeringsområder. Etableringen af nye vejadgange
kræver tilladelse fra Lolland Kommunes vejmyndigheden.
Med etablering af ny bebyggelse sløjfes vejen Sydkajen mellem Skandsen og havnekajen.
Skandsen er i dag vejforbindelse for tung trafik til industriområdet med DLG. Der skal derfor
etableres en ny adgangsvej langs den vestlige grænse af lokalplanområdet vest for den nye
bebyggelse.

Figur 3 Flytning af adgangsvej til DLG og Sydkajen (Blå stiplet angiver vej der nedlægges).

Derudover skal der ske en ombygning af Skandsen ved Skibsvæftsvej for at skille trafikken
til DLG fra trafikken der kører mod Langø.

Figur 4 Venstre: skitse til ombygning af kryds ved Skibsvæftsvej. Højre: Eksisterende kryds.

Bebyggelsens omfang og placering
Den nye bebyggelse består af 67 gavlhuse, der vender gavlene mod havnen og placeret i en
blød bue, der følger havneforløbet, og på den måde gentager motivet for bebyggelsens placering langs Havnegade på den anden side af havnebassinet. Gavlhusene er orienteret ca.
nord/syd for at give optimal solorientering og gode udsigtsforhold, således at alle boliger får
mulighed for blik over byens centrum.
Bebyggelsen er højest mod havneløbet og trapper ned mod syd og den eksisterende boligbebyggelse.
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Bebyggelsen kan opføres i op til 4 etagers højde. Lokalplanen er udarbejdet så bebyggelse
mod havnen kun må opføres i 3 etager med tag-etage og i 2 etager mod Skandsen (Se
kortbilag 6).
Reguleringen af omfanget af bebyggelsen sikre at bebyggelsesprocenten for området under
et er under 65. Hvert byggefelt til boliger og erhverv er reguleret med et maksimalt antal
etagemeter. Derudover kan der opføres mindre bygninger i byggefelterne 7 svarende til
10% af grundarealet. Bebyggelsesprocent fastsættes i forhold til den enkelte ejendom, og
er derfor relativ høj 106%. Med veje og parkeringsarealer betyder der det, dog reelt at.
Der fastlægges byggefelter i forhold til hvor ny bebyggelse må placeres. Bebyggelsens
højde reguleres i forhold til afstanden til gavle mod havnebassinet, således at der tættest på
havnen i den afstand på 21,7 m må bygges op til 4 etager og 18 meter, herefter falder højden først 2 etager og 15 meter. Herefter Langs Skandsen m kun opføres bebygelse i 1 etage
og 6 meter. mens området ud mod Skandsen, på grund af støjgener fra vejen, ikke må bebygges (Se kortbilag 6).

Figur 5 Illustration viser hvordan bygningernes højde reduceres mod Skandsen

Ved opførelse af ny bebyggelse, opholdsarealer osv. skal der tages hensyn til den lave, havnenære beliggenhed i forhold til f.eks. sokkelkote. Bebyggelsen placeres derfor i sokkelkote
2.80.
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Bebyggelsens ydre fremtræden
De enkelte huse etableres som længehuse med boliger eller erhverv. På langsiderne med øst og vest får husene gennemgående altaner, hvor store vinduesog døråbninger giver lys til lejlighederne. Uden på disse altaner placeres
søjler af samme materiale som længehusene, og med en dimension der sikrer
at søjler og længehuse opleves som
samlet volumen. Taget skal være saddeltag og tagfladen skal dække både
længehus og altaner. Altaner til taglejlighederne skal være fuldt indbygget i
tagfalden, som det ses af illustration figur 6. Denne opbygning betyder at bygning, altaner og tag tilsammen opleves
Figur 6 Altaner i tagetage
som et bygningsvolumen.
Mod Skandsen og mod havnen fremstår gavlene mere lukkede for at tilpasses havnens karakter. Her er ikke altaner, men blot vinduesåbninger.
Husene skal enten fremstå:
 i malet træ i gråsort på en sten eller beton sokkel, som traditionelle bådhuse, man
kender fra typiske havnemiljøer, eller
 i blank mur i blødstrøgne mørkbrandte rødlige nuancer på en sten eller beton sokkel
Husene er orienteret mod en fælles have på den ene side og en ny stikvej på den anden side,
der giver adgang og parkering til bebyggelsen.
Omkring alle huse er der anlagt terrasser på både den østlige og vestlige side af huset, omkranset af hække i 120 cm i lavere højden.
Solceller og solfangere
Der fastsættes bestemmelser, der skal sikre, at solenergianlæg som solceller (til elproduktion) og solfangere (til varmeproduktion) skal indarbejdes i husets arkitektur og generelle
fremtræden. Dette gøres ved at disse anlæg skal integreres i tagfladen eller i facaderne. De
må således ikke monteres uden på bygningerne.
For at mindske blændingsgener fra ovennævnte energianlæg, skal disse have en ikke-reflekterende overflade. Opsættes anlægget med synlige rammer, skal disse fremstå sorte og
matte.
Varmepumper, ventilationsanlæg, køleanlæg o.lign. skal ligeledes placeres, indbygges eller
inddækkes under hensyntagen til bygningens arkitektur og generelle fremtræden, så anlægget virker så lidt skæmmende som muligt.
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.

7

FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-134 Blandet bolig- og erhvervsområde på Sydkajen i Nakskov

Skiltning
Da området hovedsageligt forventes anvendt til boliger, forventes det ikke at skiltning bliver
dominerende i området, men da hele området kan anvendes til erhvervs, indeholder lokalplanen detaljerede bestemmelser for 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.
Generelt
I byerne skal skiltning ske i respekt for den enkelte bygnings arkitektur og områdets bymiljø.
Derved kan skiltning medvirke til en pæn og visuel sammenhæng i bymidterne.
En afdæmpet og fornuftig skiltning behøver ikke være kedelig. En voldsom skiltning er derimod sjældent god - den modvirker sit eget formål og giver et rodet og discountagtigt bybillede.
Som eksempel kan et skilt med en bogstavhøjde på 30 cm læses på op til 50 meters afstand, hvilket er tilstrækkeligt for at markere sig i en gade, der hovedsageligt henvender sig
til gående.
Hvor der er biltrafik er der hastighedsbegrænsning, så skilte med ovennævnte højde også
kan ses af bilister.
Facadeskiltning
Facadeskiltning skal tilpasses bygningens og kvarterets skala og udseende. Skilte direkte på
muren i form af påmalede bogstaver eller ”løse” fastgjorte bogstaver anbefales, da de i høj
grad kan tilpasses bygningens arkitektur. Skiltning på vinduer er ofte også en fin løsning, og
kræver ikke tilladelse.
Farvede bånd, plader, kasser o.lign. er ofte dominerende i forhold til bygningen og helhedsindtrykket og bør ikke etableres, med mindre de kan indgå som en del af bygningens arkitektur.
Gentagelser af det samme skilt eller samme butiksnavn på samme facade slører bygningens
arkitektur og medvirker til et rodet indtryk.
Fritstående skilte, flag mv.
Fritstående faste skilte og flagstænger med reklameflag samt løse skilte som A-skilte
(klapskilte), beachflag o.lign. virker ofte meget dominerende i gadebilledet.
Da fritstående skilte og flag skal placeres på egen grund, vil det ofte ikke være muligt at
placere disse ved gågader, strøggader og centrale byrum.
Tildækning af vinduer
Når butikker og erhverv skal indpasses i stueetagen, er der nogle gange ønsker om at tildække eksisterende vinduer for at indretningen af butikken kan optimeres.
Hvis vinduer ønskes afskærmet mod indkig, skal dette som udgangspunkt ske ved udstilling, så der stadig er tale om spændende og ”levende” facader, der bidrager til en tryg og
interessant bymidte.
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Figur 7 Eksempel på tildækning af dele af vinduer

Der kan i boligområder etableres erhverv i egen bolig i form af f.eks. mindre liberale erhverv. Disse virksomheder ønsker i nogle tilfælde at kunne skilte ved boligvejen. Det er en
forudsætning for etableringen af disse erhverv, at kvarterets præg af boligområde ikke ændres. Skiltningen skal således minimeres, så den kan passe ind i boligområdet.
Lokalplanen giver ikke mulighed for skiltning og udsmykning i øvrigt. Dette omfatter f.eks.
bannerskiltning, billboards (plakattavler), rulleskilte, gavlreklamer, bannerskiltning o.lign.,
som på grund af visuel dominans kan være til ulempe eller skæmmende i forhold til omgivelserne samt have indvirkning på trafiksikkerheden,
Belysningen af facader kan være med til skabe en attraktiv oplevelse, understrege et steds
eller en bygnings særlige karakter og styrke bylivet.
Ubebyggede arealer
Antallet af parkeringspladser fastlægges i lokalplanen til 1 pr. bolig samt 1 pr 50 m2 erhvervsareal.
I lokalplanen fastlægges bestemmelse om, at befæstede arealer kun må etableres, hvor det
er nødvendigt for trafik, parkering og ophold/terrasser, eller at parkeringspladser skal etableres som grusparkering, i græsarmeringssten eller lignende, der tillader nedsivning af regnvand. Dog er det muligt at forhindre nedsivning af regnvand i afgrænsede områder, for at
forhindre spredning af evt. jordforurening.
Formålet med denne bestemmelse er, at den direkte afledning af overfladevand minimeres
af hensyn til kloaksystemerne. Bestemmelsen imødekommer således klimaudviklingen med
tiltagende ekstreme regnskyl, og samtidigt hermed opnås størst muligt areal med planter
og natur.
På de ubebyggede arealer kan der efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse etableres
byøkologiske foranstaltninger som f.eks. regnvandsbassiner, solenergianlæg som solfangere
og solceller, jordvarmeanlæg o.lign. til brug for beboere inden for området.
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Andre forhold
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.
Støj

Lokalplanområdet ligger ud til Nakskovs aktive erhvervshavn med tung trafik til og fra, samt
losning og lastning af store skibe ved DLG’s siloer. Der er derfor udarbejdet en støj-analyse,
for at se, i hvilket omfang det nye område med blandede bolig og erhverv vil blive belastet
af støj, og evt. vil skulle sikres for at overholde de tilladte støjgrænser.
Langs Sydkajen er der plads til to skibe, hvor den ene plads er udfor DLG’s siloer, og den
anden er ud for den vestlige halvdel af lokalplanområdet.

Støjanalyse. Bygningen tættest på DLG er taget ud af bebyggelsesplanen efterfølgende.

Analysen viser, at støj fra et skib ud for DLG’s siloer, vil medføre at facader og udearealer
imod havnen i hele den nye bebyggelse vil blive udsat for støj over de tilladte grænser. Men
den viser også, at dette kan afhjælpes ved kendte facadeløsninger, og ved en simpel støjafskærmning af de berørte udearealer.
Ved et eller to skibe langs Sydkajen, hvoraf det ene ligger ud for lokalplanområdet, vil facader og udearealer imod havnen i hele den nye bebyggelse bliver udsat for støj over de tilladte grænser. Analysen viser, at støjniveauet på den halvdel af lokalplanområdet, skibet ligger udfor, ikke vil kunne nedbringes til den tilladte grænse for støj i boliger. Den vil
dog kunne nedbringes til den tilladte grænse for erhverv. For den anden halvdel af arealet
viser rapporten til gengæld, at støjen kan nedbringes både i boliger og på udearealer.
Ved en omvendt orientering af skibet udfor lokalplanområdet placeres motoren og dermed
støjkilden, så langt fra boligerne at dette igen kan afhjælpes ved kendte facadeløsninger, og
ved en simpel støjafskærmning af de berørte udearealer.
Analysen er udarbejdet på baggrund af tidligere bebyggelsesplan med 8 bygninger. Det er
vurderet at analysens konklusioner også er gældende med blot 6 bygninger.
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Nedrivning
I forbindelse med udviklingen af området nedrives alle de nuværende bygninger. Denne
proces er i gang, idet bygninger er opført på lejet grund med en nedrivningsklausul.

Figur 8 Bygninger markeret med rød skravering nedrives.
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Statslig planlægning
Kystnærhedszonen
Der er i planloven fastsat særlige regler for de kystnære byzonearealer.
Lokalplanplanområdet er beliggende i byzone, og ligger inden for den kystnære del af byzonen. Den nye bebyggelse vil ikke kunne ses fra Nakskov fjord. Med sin placering bag dække
af DLGs siloer, sin begrænsede højde og volumen vil bebyggelsen ikke påvirke kystlandskabet omkring Nakskov Fjord. En visualisering i forhold hertil er derfor ikke påkrævet. Tilsvarende vil bebyggelsen fra Inderfjord opleves med DLGs siloer som baggrund. Samlet set vurderes det, at lokalplanen ikke medfører ændringer af Nakskov Bys kystprofil.
Risikostyringsplan for Nakskov
Nakskov er udpeget som risikoområde for oversvømmelser fra havet i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv. Lolland Kommune har derfor i september 2015 godkendt en risikostyringsplan for Nakskov, hvori der planlægges for forebyggelse, sikring og beredskab i tilfælde
af ekstreme oversvømmelser.
Det er op til den enkelte virksomhed, institution eller private grundejer, at udarbejde en beredskabsplan for oversvømmelse. Ligeså er det op til den enkelte grundejer om denne vil
forebygge mod oversvømmelse og skaderne ved oversvømmelsen.
Risikostyringsplanen indeholder mulige foranstaltninger mod havet i form af højvandsmure/diger eller andet, der kan holde vandet ude ved en stormflod. Men planen i sig selv
medfører ikke, at de bliver udført, da der ikke er nogen finansiering af udgiften eller kan
udpeges nogen, der skal påtage sig udførelsen. Grundlæggende er det grundejerne i det
område, der kan blive beskyttet, som skal gennemføre og betale foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse fra havet. Nye tiltag må dog ikke være i strid med risikostyringsplanen.
Risikostyringsplanen kan ses på kommunens hjemmeside www.lolland.dk.
Staten har udarbejdet oversvømmelseskort, der viser hvor, hvor ofte og i hvilken højde, oversvømmelser anslås at komme. Kortene kan ses på Kystdirektoratets hjemmeside Oversvømmelsesdirektiv, Anden planperiode (2016-2021) (arcgis.com)
Konklusion:
Lokalplanområdet er placeret foran Det lollandske dige, og er derfor ikke beskyttet af dette.
Området ligger lige ud til Nakskov Havn, og ligger imellem 1,9 og 2,4 m over normal vandstand. Havnekajen har en højde på 1,75-1,80 m, hvilket vil sige, at dele af lokalplanområdet
kan være i risiko for at blive oversvømmet, når vandstanden når op over 1,80 m over normal
vandstand.
Dele af lokalplanområdet har historisk set været udsat for oversvømmelser på grund af havvand, der er presset ind i Nakskov Fjord i forbindelse med højvande. Men ikke ved den seneste
stormflod i november 2006, hvor vandet netop nåede en højde på 1,80 m over normal vandstand.
Der arbejdes på en fælles højvandssikring af Nakskov By, men der er ikke en fast tidshorisont
på denne.
Anbefaling:
Det anbefales at der fastsættes bestemmelser i lokalplanen, der sikrer fremtidig bebyggelse
mod oversvømmelse. Derfor er det i lokalplanen fastsat at niveauplan og sokkelhøjden skal
være 2,80.
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Områder med særlige drikkevandsinteresser
I Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for området med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse (Bek. nr.
1697 af 21/12 2016) er der angivet bestemmelser om, at der skal tages særlige hensyn til
beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med
særlige drikkevandsinteresser samt indenfor indvindingsoplande til den almene vandforsyning
i forbindelse med den kommunale planlægning.
Lokalplanområdet ligger ikke inden for område med særlige drikkevandsinteresser, eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger, og muliggør ikke etablering af virksomheder eller
anlæg, der vurderes til at være truende for grundvandet.
Naturbeskyttelse
Natura 2000 og Natura 2000 oplande
Lokalplanområdet ligger i nærheden af, men dog ikke helt ud til Nakskov Indrefjord, som er
omfattet af Natura 2000 (179, Nakskov Fjord og Inderfjord). Lokalplanområdet er dog omfattet af ”Opland til meget sårbare Natura 2000 områder”.
Jævnfør § 6 i Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1519 af 6. december 2018) om udpegning
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter,
skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre
planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.
Lokalplanen ligger op til at der sker konkrete
ændringer i områdets anvendelse og bebyggelsestæthed. Lokalplanen fastholder dog området til bymæssige formål, og anvendelse bliver fremover miljøfølsom. Det må derfor forventes at påvirkning af Nakskov Fjord og inderfjord mindskes, men det sikres, at ny bebyggelse holder samme skala og placering
som den tidligere bebyggelse.
Det er kommunens vurdering, at planen ikke i
sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter, vil medføre negative ændringer i
Natura 2000 området.
Figur 9 Natura2000, vist med rød signatur.
Beskyttede dyre- og plantearter
Jævnfør § 10 i Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1519 af 6. december 2018) om udpegning
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter,
skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre
planer og projekter, kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Lolland Kommune har ikke specifik viden om arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV,
inden for lokalplanområdet. Og det er Lolland kommunes vurdering, at planen ikke i sig selv
eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
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Museumslovgivning
Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelsen af nyt byggeri,
skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8,
således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden.
Kommuneplan
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og der
for følger der et kommuneplantillæg med lokalplanen, som ændrer rammerne, så det er
muligt at lokalplanen kan gennemføres.
I Kommuneplan 2017-2029 indgår området i bydelen Nakskov i rammeområde 367-H1 Erhvervsområde Sydkajen i Nakskov.



Området er udlagt til transporttungt erhvervsområde - kategori D - miljøklasse 2-6 området er forbeholdt til havnerelaterede erhverv samt offentlige formål. Derudover
kan der etableres fritidshavn til maks. 172 bådpladser.
Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 80 og bygningshøjden til 24 m.

Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen, kræver lokalplanens gennemførelse, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen.
Da ændringen er af væsentlig karakter, har der forud for dette forslag er sendt i høring,
været gennemført indkaldelse af ideer og forslag til hvordan området kan udvikles. Dette
blev gjort i form af et debatoplæg, som blev sendt i høring fra d. 25. september til den 23.
oktober 2020 med opfordring til, at interesserede kunne komme med forslag til den fremtidige anvendelse.
I forbindelse med høringen er der indkommet flere kommentarer. I det væsentligste dele
kommentarerne sig i to grupper:
1. Kommentarer fra virksomheder på havnen – Disse udtrykker bekymring for at boliger på de nuværende havnearealer, vil få betydning for hvilke krav virksomhederne
vil blive stillet i deres fremtidige miljøgodkendelser, og dermed om det reelt fremover vil være muligt at drive deres virksomhed i Nakskov Havn.
2. Kommentarer fra forskellige borgere – Disse udtrykker opbakning til at der sker en
omdannelse af de inderste havnearealer til boliger eller blandet byformål.
Tillæg 26 til Kommuneplan 2017-2029 er vedlagt bagerst i lokalplanen. Ændringerne i kommuneplanens rammer er vist nedenfor og på næste side.
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Nuværende kommuneplanramme:
Rammenummer: 367-H1
Rammenavn: Erhvervsområde Sydkajen i Nakskov
Generelle anvendelsesbestemmelser: Transporttungt erhvervsområde kategori D - miljøklasse 2-6 - området
er forbeholdt til havnerelaterede erhverv samt offentlige formål. Fritidshavn til maks. 172 bådpladser.
Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 80
for området under et.
Kommuneplanramme 367-H1
Maks. bebyggelseshøjde: 24 meter
Såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette kan
større bygningshøjde tillades.
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 367-21

Ny kommuneplanrammer:

Rammenummer: 360-BE28
Rammenavn: Blandet bolig og erhvervsområde i Nakskov Inderhavn
Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet bolig og erhvervsområde boliger, offentlige formål samt erhverv i
kategori A, med mulighed for liberaltog serviceerhverv, dog ikke butikker.
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 70 for
området under et.
Maks. etager: 4
Maks. bebyggelseshøjde: 21 meter

Ny kommuneplanramme 360-BE28.
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Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 360-134

Rammenummer: 360-E44
Rammenavn: Erhvervsområde Sydkajen i Nakskov
Generelle anvendelsesbestemmelser: Transporttungt erhvervsområde kategori D - miljøklasse 2-6 - området
er forbeholdt til havnerelaterede erhverv samt offentlige formål. Fritidshavn til maks. 172 bådpladser.
Se derudover bestemmelserne i de generelle rammer
Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Maks. 80
for området under et.
Kommuneplanramme 360-E44
Maks. bebyggelseshøjde: 24 meter
Såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette kan
større bygningshøjde tillades.
Zone: Byzone
Lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 367-21

Lokalplan 367-21
Det aktuelle lokalplanområde indgår i et område, der er omfattet af Lokalplan 367-21 ”Havneareal på Sydkajen” vedtaget af daværende Nakskov Kommune den 2. november 1987.
Lokalplanen fastlægger området til havneformål.
Lokalplan 367-21 Havneareal på Sydkajen forudsættes aflyst for det aktuelle lokalplanområde, når lokalplanen er endeligt vedtaget af Lolland Kommune.
Servitutter
I forbindelse med forhandlinger om ejendommen er servitutter blevet gennemgået og ikke
relevante servitutter er blevet aflyst.
Særligt er der to servitutter om Det Lollandske Dige som ikke kan aflyses. Det vurderes dog
at de ikke er i konflikt med lokalplanen.
Der aflyses således ikke servitutter i hht. Planloven med nærværende lokalplan.
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Miljøforhold og klima
Klima
Området ligger lige ud til Nakskov Havn, mellem 1,9 og 2,4 meter over normal vandstand.
Havnen har ved tidligere lejligheder været udsat for oversvømmelser på grund af havvand,
der er presset ind i Nakskov Fjord i forbindelse med stormflod. Senest i november 2006, hvor
vandet nåede en højde på 1,80 meter over normal vandstand, men således lige netop ikke
oversvømmede området.
Støj
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.
Foranstaltninger til afværgelse af støjgener skal etableres, inden ny bebyggelse tages i
brug, for at sikre produktionserhverv i området mod skærpede miljøkrav.
Forurenet jord
Lokalplanområdet er områdeklassificeret i henhold til lov om forurenet jord. Områdeklassificeringen betyder, at jorden som udgangspunkt betragtes som lettere forurenet. Hvis man
flytter jord (mere end 1 m³) fra områdeklassificerede ejendomme, skal jordflytningen altid
anmeldes til kommunen.
Hele lokalplanområdet er kortlagt som V1 kortlagt område. Dvs. at der er en formodning om
at jorden i området er forurenet, men der er ikke lavet konkrete og afgrænsende undersøgelser. Der skal søges om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 ved bygge- og anlægsarbejde på arealet og/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.
Spildevand
Lokalplanområdet ligger inden for oplandsgrænsen i Lolland Kommunes Spildevandsplan
2017-2027 som vedtaget af byrådet d. 22. juni 2017.
Området er fælleskloakeret, og der er ikke planlagt ændringer, iht. Lolland Kommunes Spildevandsplan 2017-2027.
På trods af dette opfordres der til, at der lægges et tostrenget kloaksystem, til afledning af
spildevand og regnvand i separate ledninger og tilslutte det til de tilslutningsstik, der er ved
grunden. Dette for at sikre at der senere kan gennemføres et separeringsprojekt.
Spildevand ledes til Nakskov Renseanlæg.
Tag- og overfladevand skal afledes til offentlig kloak- eller regnvandsledning. Tagvand bør
ikke afledes sammen med overfladevand fra p-plads, før sidstnævnte har passeret en olieudskiller eller et anlæg med olieudskillerfunktion. Af hensyn til kloak- eller regnvandsledningens
kapacitet vil der blive stillet krav om, hvor meget vand, der kan afledes (måles i l/s – liter pr.
sekund). Betingelserne herfor vil blive fastsat i en tilslutningstilladelse meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.
Hvis kombinationen af graden af det befæstede areal og bebyggede areal på den enkelte
grund overstiger den i spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient for kloakoplandet, må
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grundejeren selv bekoste et anlæg, der kan neddrosle regnvandsafledningen til et niveau, der
er acceptabelt for Lolland Kommune.
Alternativt kan regnvandet afledes ved at benytte Lokal Afledning af Regnvand, ”LAR” – ved
etablering af bassin, drænasfalt, åbne afløbsrender, faskiner mv. Det anbefales dog i forbindelse med gennemførelse af projektet at undersøge muligheden for helt eller delvist at benytte Lokal Afledning af Regnvand, ”LAR”.
Varme
Lokalplanområdet er omfattet af den af Lolland Kommune godkendte varmeplan af februar
2017 der udlægger området til fjernvarme.
Bestemmelsen er dog ikke til hinder for, at der efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse kan etableres supplerende energiforsyning i form af solenergianlæg som solfangere
eller solceller, jordvarmeanlæg mv. Der kan dispenseres fra tilslutningspligten, hvis byggeriet opføres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglementet.
El
Elforsyning sker leveres af Nakskov Elnet A/S.
Vand
Vandforsyning til lokalplanområdet sker fra fælles vandforsyningsnet.
Affald
Affaldshåndteringen i lokalplanområdet skal ske efter affaldsbekendtgøresen og de i Lolland
Kommune gældende regulativer.
Grundejerforening
Kan kun forlanges i nye parcelhusområder, fritidsområder til sommerhuse, ferielejligheder
og kolonihaver og erhvervsområder. Områdets anvendes til etage boliger giver således ikke
mulighed for at kommunen kan stille krav om en grundejerforening.
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 kommuneplantillægget og på den baggrund
har Lolland Kommune besluttet følgende jf. § 10:
Der foretages en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget da planerne vurderes ikke at danne grundlag for byggeri og/eller anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen
er afgrænset til Trafiksikkerhed og påvirkning af erhvervslivet.
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LOKALPLAN 360-134
For et område til Blandet bolig og erhvervsområde ved Sydkajen i Nakskov
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere
ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:
§1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanen har til formål:
 at udlægge området til Blandet bolig og erhvervsområde.
 at fastlægge bestemmelser for bebyggelsen der sikrer at den nye anvendelse
ikke skaber nye miljøkonflikter med det eksisterede erhverv på Havnen.
 at muliggøre opførelse af boliger og erhverv i længehuse omtrentligt vinkelret
på havnebassinet.

§2

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter
matrikelnumrene: 864h, 864o, 864p, 864q, 864r, 864t, 864u, 877b, del af 864a,
864g, 864i, 864s, samt alle parceller der efter lokalplanens endelige vedtagelse
udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet opdeles, som vist på kortbilag 2, i følgende delområder:
 A: Delområde til blandet bolig og erhvervsområde
 B: Delområde til erhverv

2.3

Det samlede lokalplanområde er beliggende i byzone.

§3

Områdets anvendelse

3.1

3.2

3.3

Delområde A:
Inden for delområdet må kun opføres eller indrettes bebyggelse til bolig og/eller
erhverv (blandet bolig og erhvervsområde) f.eks. etageboliger, restaurationer,
hotel virksomhed, kontor, offentlige formål, privat- og offentlig service, samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2, herunder liberale erhverv.
Lolland Kommune kan tillade, at der på ejendomme til boligformål drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:
 at virksomheden udøves af den, som bebor ejendommen, uden ansatte,
 at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af
beboelsesejendom ikke ændres,
 at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende,
 at virksomheden ikke medfører særlig trafikbelastning eller parkeringsbehov.
Delområde B:
Inden for delområdet må kun opføres eller indrettes bebyggelse til erhverv f.eks.
restaurationer, hotel virksomhed, kontor, offentlige formål, privat- og offentlig
service, samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2, herunder liberale erhverv.
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3.4

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

§4

Udstykning

4.1

Inden for lokalplanområdet må kun ske udstykning der ikke afviger væsentligt
fra udstykningsplanen på kortbilag 3.

§5

Vej- og adgangsforhold

5.1

Der udlægges areal til følgende nye veje med en beliggenhed som vist på kortbilag 4:
 A-B – i 13 meters bredde
 C-D, E-F og G-H - i 23 meters bredde
 K-L – i 7 meters bredde

5.2

Der udlægges stier med offentlig adgang med beliggenhed som vist på kortbilag
4:
 I-J – i 2,5 meters bredde

Note: Der er overensstemmelse med vejudlæg i matrikelstruktur (Kortbilag 3) og trafikstruktur (kortbilag 4), således at vejudlæg giver adgang til sokkelgrundene.
5.3

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

§6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Der fastlægges følgende byggefelter som vist på kortbilag 5, og de skal navngives 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, hvor der i byggefelterne 7 kun må opføres skure til affaldshåndtering, depot, udhuse, orangerier og haveskure.

6.2

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 106, heraf må
der opføres skure til affaldshåndtering, depot, udhuse, orangerier og haveskure
svarende til maksimalt 10% af den enkelte ejendom
Der må opføres maksimalt 1640 etagemeter i hvert Byggefelt 1-7.

6.2

I byggefelt 1-6 fastsættes nedenstående maksimale etagemeter pr. byggefelt,
hhv:
 Byggefelt 1 - 1.100 m2
 Byggefelt 2 - 1.640 m2
 Byggefelt 3 - 1.520 m2
 Byggefelt 4 - 1.640 m2
 Byggefelt 5 - 1.520 m2
 Byggefelt 6 - 1.520 m2
Uden for byggefelterne 1-6 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 10,

Note: De ovenstående bebyggelsesprocenter og kvm. grænser sikre at området under et
ikke overskrider en bebyggelsesprocent på 65 70.
6.3

Bebyggelsen, herunder skure til affaldshåndtering, depot, udhuse, orangerier og
haveskure, må kun opføres indenfor de på kortbilag 5 viste byggefelter 7. Der
må ikke opføres garager og carporte inden for lokalplanområdet.
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6.4

Bebyggelse må opføres med de på kortbilag 6 viste maksimale bygningshøjde og
etageantal. Niveauplan Gulvkote for stueetagen fastsættes til 280 cm DVR90,
dog må erhvervslokaler orienteret mod havnebassinet opføres med gulvkote
200.

6.5

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

§7

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

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

7.1.1

Udformning af facader, gavle og tage må ikke afvige væsentligt fra de på bilag 8
viste opstalter og snit.
Bygninger i byggefelt 1-67 må kun opføres som længehuse med retningen ca.
nord-syd.
Bygningerne i byggefelt 1-67 må kun opføres med altaner i arkader, dvs. med
overdækkede altaner bag søjler i hele facadehøjden. I tagetagen må kun etableres tagterrasser. Altaner og tagterrasser må ikke gives en altandybde der overstige 200 cm.
Vinduer og døre udføres som hul i mur, og søjler, vinduer og døre placeres efter
samme system.

7.1.2

Til udvendige facader og gavle må kun anvendes:
 malet træ i gråsort på en sten eller beton sokkel, som traditionelle bådhuse,
eller
 blank mur i blødstrøgne mørkbrande røde nuancer på en sten eller beton sokkel. Murede facader må kun fremstå som blank, filset eller vandskuret mur.
Til mindre dele af facader og gavle må der endvidere anvendes sammenhængende
glaspartier.
Til mindre bygninger, som f.eks. udhuse, må anvendes andre materialer.

7.1.3

Alle udvendige bygningssider samt sokler skal fremtræde i farver dannet af
hvidt, sort eller jordfarver eller en blanding af disse nævnte farver. Til døre, vinduesrammer, skodder og mindre bygningsdele er andre farver også tilladt.

7.1.4

Tagene skal udformes med saddeltag. Tage skal beklædes med tagpap, tagsten
(tegl eller beton) eller skifer.

7.1.5

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

7.1.6

Søjler i facader der bærer og afgrænser tagudhæng og altaner skal udføres i
samme materiale som facaden.

7.2

Der må indbygges solfangere, solceller o.lign. energibesparende elementer på
såvel tagflader og facader, når dette sker på en måde, der er indpasset med arkitekturen som helhed.
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7.3

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

7.4

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

7.5

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

7.6

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

7.7

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

§8

Skiltning

8.1

Generelt
Skiltning inden for lokalplanområdet omfattes af byggelovens §2a, og deraf krav
om byggetilladelse jf. Byggelovens §16.

8.2

Skilte skal tilpasses bygningernes arkitektur og skala jf. §§ 8.4-8.22 og jf. Byggelovens § 6d stk. 2.

8.3

Skiltning må kun finde sted på facade/gavl i umiddelbar tilknytning til butik eller
erhverv, som er hjemmehørende på ejendommen.

8.4

Der må kun skiltes med virksomhedens/butikkens navn, logo o.lign. Der må ikke
opsættes reklamering/skiltning for enkeltprodukter og mærker.

8.5

Skilte skal tilpasses omgivelsernes karakter og bygningernes arkitektur og skala.

8.6

Der må ikke være skiltning over bygningers tagfod.

8.7

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

8.8

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

8.9

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

8.10

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

8.11

Skilte må ikke være reflekterende eller bevægelige. Kun skrift og logo må være
gennemlyst, skiltet kan belyses med spots eller skiltet kan belyses bagfra. Lyskilden må ikke være blinkende eller virke blændende for omgivelserne eller trafikanter.
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8.12

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

8.13

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

8.14

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

8.15

Facadeskiltning
Facadeskiltning må højst udgøre 50 % af den enkelte butiks/virksomheds facadelængde.

8.16

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

8.17

Skiltning bør ske med enkeltstående bogstaver på facade, vinduer eller døre.
Bogstavhøjden bør som udgangspunkt højst være 30 cm.

8.18

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

8.19

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

8.20

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

8.21

Faste baldakiner tillades ikke.

8.22

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

8.23
8.24

8.25

8.26

Tildækning af vinduer
Vinduer må kun blændes eller tilklæbes med op til 25 % af vinduesfladerne.
Der kan i forbindelse med f.eks. udsalg - maksimalt 3 uger i sammenhæng - opklæbes mindre skilte på butiksvinduer.
Erhverv over stueplan
Virksomheder og butikker over stueplan må kun opsætte ét mindre skilt (firmanavn og logo) i stueplan på gadefacaden. Skiltet skal være i enkeltbogstaver med
en højde på maks. 20 cm. Derudover må der kun skiltes på vinduesfladen, og kun
med navn og logo.
Skiltning til disse butikker og virksomheder må kun ske ved et skilt ved indgangsog bagdøre i stueplan eller på murpillen herved. Skiltefladen må højst være 0,5
m².
Henvisnings- og oplysningsskilte

8.27

Der kan opsættes 3 oplysningsskilte pr. byggefelt, der markerer en funktion,
f.eks. affald, cykelparkering og depotrum. Oplysningsskilte skal placeres på facade eller væg/mur. Disse skilte må ikke have en skilteflade større end 0,5 m².
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8.28

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.

8.29

Der må ikke etableres gavlmalerier o.lign.

8.30

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

§9

Afværgeforanstaltninger for produktionserhverv

9.1

Langs lokalplanområdets vestlige grænse skal etableres et støjværn mod køling
og afkast fra DLG i en højde på mindst 180 cm. Materialer må kun være i overensstemmelse med §7.1.2 og §7.1.3

9.2

De på kortbilag 7 viste facader skal udformes således at støj fra naboområderne,
luftindtag åbent, i vinduer reduceres med hhv.:
 10 15 dbA for facader markeret med rød
 5 dbA for facader markeret med gul

Note: Enkelte vinduer kan fikseres, således at der ikke er luftindtag, hvis dette er nødvendigt
for at overholde miljøstyrelsens vejl. grænseværdier, dog i overensstemmelse med byggelovens krav til indeklima.
9.3

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

Note: Friarealer kan sikres mod støj med store tiltag, som f.eks. at de støjskærmes bag
egentlige støjhegn. De kan også støjskærmes meget lokalt, hvor mindre bygninger, lukkede
hegn eller terrænspring virker som lokale støjbarriere. Alle friarealer skal sikres, men analyser
har vist at det ikke er nødvendigt på alle friarealer.
§ 10

Ubebyggede arealer og hegning

10.1

Der skal etableres parkeringspladser inden for lokalplanområdet svarende til 1
parkeringsplads pr. bolig eller 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhverv.
Ny og eksisterende P-pladserne må anvendes til opladning af el-køretøjer

10.2

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

10.3

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

10.4

Der skal indrettes friarealer svarende til mindst 100 % af boligetagearealet.
Heraf kan 10 % tillades overbygget med glas el.lign. udført som havestuer,
overdækket atrium mv. eller som altaner. Med friareal forstås de ubebyggede
areal med undtagelse af parkerings- og tilkørselsarealer.
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10.5

Omkring bygninger må anlægges bolignære haver og terrasser på både den østlige og vestlige side af bygninger. Disse arealer må kun omkranset af hække,
stakit eller murer i max 120 cm højde.

10.6

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.

10.7

På de ubebyggede arealer kan der efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse etableres byøkologiske foranstaltninger som f.eks. regnvandsbassiner, solfangere, solceller, jordvarmeanlæg o.lign. til brug for beboere inden for området.

10.8

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

10.9

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

10.10

Parkering/oplag af campingvogne, skurvogne, både og lignende er ikke tilladt inden for lokalplanområdet.

10.11

Parkeringsarealer skal gives et grønt udseende med træer, buske, hække eller
græs. Der skal således plantes træer i et omfang svarende til mindst 1 træ pr.
10 parkeringspladser.

10.12

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

§ 11

Ledningsanlæg

11.1

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

11.2

Ledninger skal fremføres som jordkabler.

§ 12

Miljøforhold

12.1

Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til væsentlige
støjgener. De af Miljø- og Fødevareministeriet til enhver tid fastsatte vejledende
grænseværdier for støjbelastning skal overholdes.

12.2

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

12.3

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

12.4

Ved en kombination af graden af det befæstede areal og det bebyggede areal på
den enkelte grund - som er større end afløbskoefficienten (fastsat i den gældende spildevandsplan for kloakoplandet) - skal regnvandet forsinkes eller afledes ved at benytte LAR-løsninger, eller befæstelsesgraden skal reduceres.
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§ 13

Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

13.1

Før ny bebyggelse tages i brug, skal de for den pågældende bebyggelse nødvendige parkeringsarealer og friarealer være etableret i overensstemmelse med §§
10.1 - 10.4

13.2

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

§ 14

Ophævelse af servitutter / hidtil gældende lokalplan

14.1

I henhold til lov om planlægning § 18 ophæves de privatretlige byggeservitutter
og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen.

14.2

Lokalplan 367-21 Havneareal på Sydkajen, vedtaget af Nakskov Kommune den
2. november 1987 ophæves for den del af området, der er omfattet af nærværende lokalplan.

§ 15

Tilladelser efter anden lovgivning

15.1

Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt
byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8.

15.2

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.

15.3

Nye vejadgange godkendes af Lolland Kommunes vejmyndigheden.

§ 16

Lokalplanens retsvirkninger

16.1

Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen,
kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning § 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil.
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af denne.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv.,
der er indeholdt i planen.
Lolland Kommune kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af
lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen.
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.
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§ 17

Vedtagelsespåtegning

17.1

Forslag til Lokalplan 360-134 er vedtaget af Lolland Kommune den xxxxxxx i
henhold til lov om planlægning § 24.

Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/

Thomas Knudsen
Kommunaldirektør

Forslag til Lokalplan 360-134 er fremlagt i offentlig høring fra den xxxxx til den
xxx 20xx.
17.2

Lokalplan 360-134 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den XXXXXXX i
henhold til lov om planlægning § 27.

Holger Schou Rasmussen
Borgmester

/

Thomas Knudsen
Kommunaldirektør
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Kortbilag tilpasset

Delområdegrænse og navngivning flyttet i
forhold til projekt
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Kortbilag tilpasset

Udstykning ændret i forhold til projekt
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Kortbilag tilpasset
Vejudlæg ændret i forhold til projekt
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Kortbilag tilpasset
Byggefelter ændret i forhold til projekt

(1-6)
(7)
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Kortbilag tilpasset
Maks. bygningshøjde
Skandsen

udvidet

til
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Kortbilag tilpasset
i forhold til projekt og støjanalyse
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