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HVAD ER EN LOKALPLAN? 
 
Indhold 
En lokalplan er plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et 
områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyg-
gelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v. 
 
Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremti-
dige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. 
 
Tilvejebringelse 
Byrådet kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan, 
inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lo-
kalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommune-
planen ændres med et tillæg først. 
 
Offentlig debat 
Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig debat i mindst 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. 
 
Dispensationer 
Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen 
ikke strider mod principperne i lokalplanen – som f.eks. anvendelses- og for-
målsbestemmelserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalplanen er udarbejdet af Guldborgsund Kommune i samarbejde med NIRAS 
Konsulenterne. Grundkortet er leveret af Guldborgsund Kommune. Der tages 
forbehold for evt. unøjagtigheder i grundkortet. 
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REDEGØRELSE 
 

Baggrund 

Efterspørgslen på boliger har været stigende gennem de sidste år. Byrådet øn-
sker med lokalplanen at imødekomme denne efterspørgsel ved at give mulighed 
for at der kan opføres et nyt attraktivt boligområde til parcelhuse ved Guldborg-
vej, i den vestlige del af Sundby.  
 
Baggrunden er en bygherres ønske om at udstykke området til ca. 90 boliger i 
området. 
 
Forud for lokalplanen indkaldte Byrådet ideer og forslag til planlægningen af om-
rådet. De ideer og kommentarer, der er indkommet i offentlighedsperioden er i 
videst muligt omfang indarbejdet i lokalplanen. 

Eksisterende forhold 

OMRÅDET Området som er ca. 12,5 ha stort er afgrænset af parcelhusbebyggelserne Skov-
toften og Sakshøj mod øst, Guldborgvej og Hamborgskoven mod nord, det åbne 
land mod vest og Slettebjergvej/Guldborgvej samt åbne marker mod syd-vest. I 
dag anvendes området som dyrket landbrugsjord. Terrænet er let kuperet med 
en lille lavning i områdets midte. Langs grænsen mod de eksisterende parcel-
husområder danner en randbeplantning bl.a. bestående af gamle egetræer en 
smuk grænse.  

 

 

Området set mod de eksisterende parcelhuskvarterer Skovtoften og Sakshøj i 
Sundby.  

 
 
KVARTERET Området ligger i den vestlige del af Sundby. Mod øst ligger parcelhusområderne 

Skovtoften og Sakshøj som er udbygget omkring 1970-1980. Nord for området 
ligger Guldborgvej og adskiller området fra Hamborgskoven. Hamborgskoven 
danner en markant landskabelig grænse mod nord, og ved indkørslen til Skov-
toften støder skoven helt op til Guldborgvej. Syd for området ligger Nagelsti 
Skovgård. Nagelsti Skovgård har adgang fra en stikvej, som løber mellem Guld-
borgvej og Slettebjergvej. Stikvejen danner lokalplanområdets sydlige afgræns-
ning. Vest for området ligger der dyrkede marker. 

 3



 
 
 

 
Området set fra Guldborgvej, mod Skovtoften 
 

 

Naglesti Skovgård ligger syd for området. Stikvejen her danner lokalplanområ-
dets sydlige grænse. 

 
 
TRAFIKFORHOLD Lokalplanområdet ligger ud til Guldborgvej, der er hovedforbindelse mellem 

Sundby og tilkørslen til motorvejen fra Rødby til København. Der kører kun få 
biler på stækningen i dag. Stikvejen mellem Guldborgvej og Slettebjergvej er en 
mindre, asfalteret vej, som primært sikrer forbindelse til Nagelsti Skovgård. 
Derudover fungerer den som stiforbindelse mellem skoven og det bagvedliggen-
de parcelhusområde. Stikvejen er spærret for gennemkørsel ved Slettebjergvej. 
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Slettebjergvej er spærret for gennemkørsel. Lokalplanen åbner ikke mulighed for 
vejadgang fra Slettebjergvej. Derimod åbnes mulighed for at der kan etableres 
en stiforbindelse fra lokalplanområdet til Slettebjergvej. 
 

Lokalplanens formål 

Lokalplanens overordnede formål er at skabe mulighed for, at der kan etableres 
et boligområde med ca. 90 boliger i form af åben lav bebyggelse (parcelhuse). 
Bebyggelsen deles op i 3 mindre enheder med små boligtorve. Lokalplanen skal 
også være med til at sikre at bebyggelsen fremstår med et helhedspræg. Terræ-
net skråner let ind mod midten af området, der er udlagt som græssletter med 
enkeltstående eller grupper af træer, til at adskille de tre boliggrupper. Der er 
også placeret tre mindre damme (regnvandsbassiner) i de laveste arealer i de 
grønne kiler. Fra boliggrupperne er der stier til de grønne kiler. 
 

Lokalplanens indhold 

Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af 
arealet, bebyggelsens omfang, placering og rammer for ydre fremtræden samt 
mulighed for økologiske initiativer inden for lokalplanområdet. 
 

KORTBILAG Lokalplanens kortbilag 1 viser lokalplanområdets afgrænsning, samt de eksiste-
rende matrikulære forhold samt placering af ledningsanlæg i området. 
 
Kortbilag 2 viser områdets arealanvendelse samt byggelinier og bevaring af be-
plantning. Kortbilaget fastlægger endvidere placering af veje og stier samt regn-
vandsbassiner. 
 
Kortbilag 3 er en illustrationsplan, der viser hvordan området kan udstykkes ef-
ter lokalplanen. 
 
Bilag 4 viser principper for udformning af veje og stier. 
 

ZONESTATUS Lokalplanområdet ligger i landzone og overgår til byzone ved lokalplanens vedta-
gelse. 

 

Lokalplanområdets anvendelse 

Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til boligformål i 
form af åben lav bebyggelse med højst en bolig pr. ejendom. Herudover kan der 
i området indrettes fællesanlæg, f.eks. fælleshus og lignende, som almindeligvis 
kan placeres i et boligområde. 
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Selvom området fastlægges til helårsbeboelse, kan der drives visse former for 
erhverv i boligerne som f.eks. dagpleje, frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og 
arkitektvirksomhed eller lignende, når erhvervet udøves af beboerne uden 
fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øv-
rigt fastholdes. Denne type erhverv er umiddelbart tilladt. 
 
Mellem bebyggelserne fastlægges arealer til fælles friarealer i form af grønne ki-
ler. I lavningerne i disse kiler kan etableres regnvandsbassiner i form af regn-
vandssøer. De grønne kiler skal friholdes for bebyggelse. 
 

Udstykning 

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykning inden for lokalplan-
området. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at grunde skal være mindst 
700 m2.  
 

Vej- og adgangsforhold samt byggelinjer 

VEJADGANG Der skal etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Skovtoften. 
 

STIFORBINDELSE Der skal etableres stiforbindelse til lokalplanområdet fra Slettebjergvej og sti fra 
Skovtoften til lokalplanområdet. 

 
BYGGELINJER Der fastlægges en byggeline i forhold til Guldborgvej og en oversigtslinie ved 

Skovtoften samt en byggelinie langs forlængelsen af Slettebjergvej (Guldborg-
vej). 

 

Bebyggelsens omfang og placering 

Lokalplanen fastlægger den maksimale bebyggelsesprocent til 25 for hver enkelt 
grund. Bebyggelsen må højst opføres med 1 etage med udnyttet tageetage 8,5 
m. Dog kan der på enkelte udpegede grunde, som vender ud mod de fælles fri-
arealer opføres skrænthuse i højst 2 etager. Bebyggelsens højde må højst være 
8,5 m. 
Lokalplanen fastlægger, at tage ikke må udføres med valm eller som pyramide-
tage.  
 
 
Fladt tag   Ensidig taghældning  Saddeltag - Tilladte tagformer 
 

  
        
 Valmede tage                   Pyramidetag    - Ikke tilladte tagformer 
   
De grønne huse har tagformer, som lokalplanen tillader, mens de røde er tag-
former som lokalplanen ikke giver mulighed for. De tilladte tagformer er valgt 
for at sikre et nogenlunde ensartet indtryk i bebyggelsen. Variationen  kommer 
ved at der tillades mange forskellige tagmaterialer. 
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Eksempel på skrænthus. Skrænthusene kan opføres fordi der er så meget fald 
på terrænet at de ud mod vejen stadig vil være i en etage. 
 

Bebyggelsens ydre fremtræden 

Til udvendige facader og gavle skal anvendes tegl, der fremstår som blank mur, 
som pudset, filset eller vandskuret mur eller træbeklædning (ikke fuldtømmer). 
Endelig kan der til dele af facader og gavle anvendes større, sammenhængende 
glaspartier. 
 
Tage på beboelsesbygninger skal beklædes med teglsten, betontagsten, skifer 
eller tagpap i røde, sorte eller grå farver. Reflekterende materialer som glasere-
de tegl må ikke anvendes.  
 
Alle udvendige bygningssider samt sokler skal fremtræde i farver dannet af 
hvidt, sort eller jordfarver eller en blanding af disse nævnte farver. Til døre, vin-
duesrammer, skodder og mindre bygningsdele er andre farver også tilladt. 
 
Der må indbygges solfangere og lignende energibesparende elementer i såvel 
tagflader som facader og gavle, når dette sker på en måde, der er arkitektonisk 
indpasset med arkitekturen som helhed. 
 

Ubebyggede arealer 

FÆLLES FRIAREALER Lokalplanen udlægger areal til fælles friarealer mellem bebyggelsen. Friarealer-
ne skal fremstå som en græsslette eller plæner med solitære træer eller 
trægrupper af hjemmehørende arter, i princippet som vist på illustrationsplanen, 
kortbilag 3.  

 
Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan etableres regnvandsbassiner i form 
af søer i lavningerne på de fælles friarealer. 
Regnvandsbassinernes bredder skal anlægges med en lav stigning så disse ikke 
udgør en risiko for områdets brugere, herunder legende børn. Der kan endvidere 
indrettes legeplads på friarealerne. 
 
Lokalplanen bestemmer, at der skal etableres små interne torve inden for de 
enkelte boliggrupper. På torvene skal plantes et eller en gruppe lavtvoksende 
(max 10 m. høje) hjemmehørende, løvfældende træer. 
 

PARKERING Parkering skal ske på egen grund. Der skal udlægges parkeringspladser svaren-
de til 2 pladser pr. bolig på egen grund. 

 
HEGNING Hegn skal være levende hegn. 

 

Ledningsanlæg 

Inden for området er tinglyst en vandledning i områdets østlige kant. 
Ledningen er vist på kortbilag 1.  
 
Der er medtaget bestemmelse om, at der skal tinglyses fornødne deklarationer 
vedrørende sikring af forsyningskabler og ledninger m.v. 
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Miljøforhold 

 
JORDFORURENING Der er ikke registreret jordforurening på området. 

 
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. 

 

Grundejerforening 

Byrådet kan til enhver tid forlange, at der oprettes en grundejerforening for lo-
kalplanområdet til varetagelse af vedligeholdelsen af grønne områder, interne 
adgangsveje, stier etc.  Foreningens vedtægter skal godkendes af Byrådet. 
 

Matrikulære forhold 

Efterhånden som forholdene gør det påkrævet, må der i overensstemmelse med 
lovgivningens regler foretages sådanne omlægninger af ejendomsgrænser og 
andre foranstaltninger, der må anses for nødvendige til gennemførelse af den 
fastlagte bebyggelse og en hensigtsmæssig ordning af bebyggelsesforholdene. 
 
 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 

Statslig planlægning 

KYSTOMRÅDE Der er i Planloven fastsat særlige regler for planlægning af kystnærhedszonen.   
 
Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet vurderes ikke med sin placering og 
begrænsede højde og volumen at kunne ses fra kysten og derved kunne påvirke 
kystlandskabet. Lokalplanen vurderes således ikke at være omfattet af planlo-
vens særlige bestemmelser for kystområder. 
 

NATURBESKYTTELSE Der er en skovbyggelinie 300 m fra Hamborgskovens skovbryn, som strækker 
sig ind over en stor del af området.  
Byrådet søger i lokalplanforslagets offentlighedsperiode Miljøcenter Roskilde om 
ophævelse af skovbyggelinjen inden for lokalplanens område.  
Såfremt skovbyggelinjen ikke ophæves/reduceres, så forudsætter al bebyggelse 
inden for skovbyggelinjens område, at Byrådet giver dispensation efter reglerne 
i Naturbeskyttelseslovens § 65.  

 

Regionplan/Landsplandirektiv 

REGIONPLAN 2005-2017 En del af området omkring Nagelsti Skovgård blev med Regionplan 2001 udlagt 
til byformål. Området er jf. Regionplan 2005-07 udlagt til skovrejsning og sam-
tidig udlagt til byudviklingsformål. Byudvikling går forud for skovrejsning, da 
skovrejsningen i regionplanen er udlagt som en mulighed men ikke som et krav. 
Endelig er en del af området udpeget som område med særlige grundvandsinte-
resser. Det betyder, at området ikke må benyttes til grundvandstruende formål 
som f.eks. erhvervsvirksomheder. Den påtænkte anvendelse af området som 
boligområde er ikke en trussel for grundvandet.  

 

Kommuneplan 

KOMMUNEPLAN I Kommuneplan 2005 - 2013 er området omkring Nagelsti Skovgård udlagt som 
et område til fremtidige byformål. Derfor er der ikke fastlagt rammer for områ-
det i kommuneplanens hovedstruktur. 

 
 
BOSÆTNINGSSTRATEGI I kommuneplanen er mål og visioner bl.a. at kunne tilbyde et bredt udbud af bo-

ligtyper i nogle grønne boligområder både i byen og i landsbyerne. 
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TILLÆG TIL PLANEN For at lokalplanen kan gennemføres, skal der vedtages et kommuneplantillæg, 

der indarbejder området i kommuneplanens hovedstruktur. Tillægget skal end-
videre fastlægge rammer for den fremtidige lokalplanlægning af området.  
 
Forslaget til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2005 – 2013 gældende for tidligere 
Nykøbing Falster Kommune er vedlagt bagest i lokalplanen. Tillægget inddrager 
lokalplanens område i det eksisterende rammeområde B52, hvis nuværende af-
grænsning som følge heraf udvides. Rammebestemmelserne for området fast-
holdes som de er i dag, med følgende bestemmelser: 
 

 9



Kommuneplanrammer for område B52 
 
Anvendelse:  
Boligformål (åben lav bebyggelse) med tilhørende kollektive anlæg samt er-
hverv, der kan indpasses i forhold til omgivelserne. 
 
Bebyggelsesregulerende bestemmelser:  
Bebyggelsesprocent: Max. 25 % for hver enkelt ejendom. 
Bygningshøjde: Max. 1½ etage – 8,5 m. 
Andet: I mindre klart afgrænsede områder kan bebyggelsen tillades opført i 2 
etager.  
Max. størrelse for butikker: Mindre butikker til områdets forsyning: Dagligvare-
butikker max. 800 m2 og udvalgsvarebutikker max. 500 m2. Særligt pladskræ-
vende butikker er ikke tilladt. 
 

Trafik- og Miljøhandlingsplan 

Lokalplanens område ligger ud mod Guldborgvej, som i Trafik- og Miljøhand-
lingsplanen for Nykøbing Falster Kommune er registreret som landevej med en 
årsdøgnstrafik på 3000 – 5000 køretøjer, hvilket er en meget lille belastning i 
forhold til kommunens øvrige overordnede veje. Lokalplanens gennemførelse vil 
kun i begrænset omfang have betydning for trafikbelastningen, og er i overens-
stemmelse med Trafik- og Miljøhandlingsplanen. 

Servitutter 

Servitut med nr. 2384, tinglyst d. 22.07.1965 om ekspropriation/foreløbig eks-
propriation mv. bør aflyses på det af lokalplanen berørte areal. 
 

Spildevand, varme, affald, el, vand og antenne 

SPILDEVAND Lokalplanområdet ligger uden for oplagsgrænsen i den af Nykøbing Falster Byråd 
godkendte spildevandsplan fra januar 2001. Der skal derfor udarbejdes et tillæg 
til spildevandsplanen, der fastlægger, at bebyggelse skal tilsluttes til offentlig 
kloak og at overflade- og regnvand skal afledes til 3 regnvandsbassiner inden for 
lokalplanens område. Regnvandsafledning udføres som privat afledning via spa-
rebassiner og private ledninger med udløb i kommunevandløb L2 (tidligere Ny-
købing Kommune) 
 

FJERNVARME Lokalplanområdet er omfattet af den af Nykøbing Falster Byråd godkendte var-
meplan fra november 1987, der udlægger området til fjernvarme.  
 
Det er en forudsætning, at ny bebyggelse før den tages i brug er tilsluttet Øster 
Toreby Fjernvarmeanlæg. 
 
Bestemmelsen er dog ikke til hinder for, at der efter Byrådets nærmere godken-
delse kan etableres supplerende energiforsyning i form af solfangere eller lig-
nende. 
 
Opføres ny bebyggelse som lavenergihuse er Byrådet pligtig til at dispensere fra 
kravet om tilslutningspligt til fjernvarme. 
 

ELFORSYNING Elforsyning sker som kabelnet og leveres af SEAS NVE. 
 

VANDFORSYNING Vandforsyning til lokalplanområdet sker fra Øster Toreby Vandværk. 
 
BRANDHANER Der skal opstilles brandhaner jf. Guldborgsund Kommunes redningsberedskabs vur-

dering for det konkrete projekt. 
 
AFFALDSPLAN Lokalplanområdet er omfattet af den af Nykøbing Falster Byråd godkendte Af-

faldsplan 2005-2009. 
 

FÆLLESANTENNE Ny bebyggelse skal tilsluttes fællesantenneanlæg eller fibernet. 
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Museumslovgivning 

FORTIDSMINDER Ifølge Guldborgsund Museum breder lokalplanområdet sig ind over et område, 
der i 2003 blev udpeget som et kulturarvsareal af regional betydning. Det bety-
der, at der er registreret fund i området, som er af kulturhistorisk interesse. Der 
findes ikke fredede fortidsminder eller fredede arealer indenfor lokalplanområ-
det. 

 
 Som det fremgår af nedenstående kort er der ingen registrerede høje i selve 

lokalplanområdet. Derimod er høj nr. 249 registreret som ”skarpretterbanken” 
mens høj nr. 127 og 128 er registreret som henholdsvis Lille og Store Saxehøj. 
Ifølge lokalhistorien skulle ”Store Sakshøj” have været anvendt til galgebakke. 
Galgebakken ligger indefor det allerede bebyggede område i Sakshøj. 

  
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 for-
tidsminder i jorden. 
 

 

  
 
 Kort over registrerede fund. 
 

Landbrugspligt 

Den gældende landbrugspligt på området forudsættes ophævet af jordbrugs-
kommissionen før området kan bebygges. 
 

Miljøvurdering 

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en mil-
jøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljø-
et. 
 
Der er foretaget en indledende screening af lokalplanen for at undersøge beho-
vet for at foretage en egentlig miljøvurdering. På baggrund af screeningen vur-
deres det, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen 
og kommuneplantillægget, idet planerne omfatter et mindre område på lokalt 
plan og planerne ikke vurderes at danne grundlag for anlæg, der medfører en 
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væsentlig påvirkning af miljøet jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer. 
 

 

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 ud-
nyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokal-
plans indhold. 
 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. 
 
Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplan-
forslaget er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at en ejendom, der er omfat-
tet af forslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i over-
ensstemmelse 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 vedta-
ges endeligt. 

 
Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offent-
liggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse. 
 

Endelige retsvirkninger 

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejen-
domme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning (Planloven) § 18, 
kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med pla-
nens 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 lokalpla-
nens 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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LOKALPLAN 101 
 
For et område til boligformål ved Hamborgskoven 
 
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 
2007) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte om-
råde: 

§ 1  Lokalplanen har til formål 

 
At give mulighed for etablering af et boligområde hvor der kan opføres åben lav 

bebyggelse (parcelhuse), 
 

at sikre at der kan indrettes fælles friarealer i form af grønne kiler, 
 

at udlægge areal til regnvandsbassiner samt interne veje og stier i lokalplanom-
rådet. 

 

§ 2  Område og zonestatus 

 
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter del af 

matrikel nummer 23-d, Nagelsti by, Toreby samt alle parceller og veje, der efter d. 
1. maj 2007 udstykkes fra det nævnte område. 

 
2.2 Det samlede lokalplanområde er beliggende i landzone og med Byrådets endeli-

ge vedtagelse af lokalplanen overføres det samlede areal til byzone. 
 

§ 3  Områdets anvendelse 

 
3.1 Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til boligformål i form 

af åben-lav helårsbebyggelse med højst en bolig pr. ejendom. Herudover kan der i 
området indrettes fællesanlæg, f.eks. fælleshus og lignende, som almindeligvis kan 
placeres i et boligområde. 
 

3.2 Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som 
almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af: 
 
At virksomheden drives af den, som bebor ejendommen, uden fremmed hjælp, 
at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboel-
sesejendom ikke ændres, 
at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, 
at virksomheden ikke medfører særlig trafikbelastning eller parkeringsbehov. 

 
3.3 De på kortbilag 2 med priksignatur viste arealudlæg må kun anvendes til fælles fri-

arealer for lokalplanområdets boligområder samt til etablering af regnvandsbassi-
ner. 

 
3.4 Inden for hele lokalplanområdet kan placeres mindre transformerstationer til kvar-

terets forsyning. 
 
 

 13



§ 4  Udstykning 

 
4.1 Inden for lokalplanområdet kan der kun ske udstykning i princippet som vist på 

kortbilag 2. 
 
4.2 Grunde må ikke udstykkes med mindre størrelse end 700 m2 eksklusiv andele i fæl-

les friarealer. 
 

§ 5  Vej- og adgangsforhold samt byggelinje 

 
5.1 Der udlægges areal til følgende fællesveje og stier med en beliggenhed i prin-

cippet som vist på kortbilag 2 og med en udformning i princippet som vist på 
principsnit, bilag 4: 

 
 Den interne fordelingsvej: A-B udlægges i en bredde af 9 m med mindst 5 m kø-

rebane.  
 Øvrige boligveje udlægges i en bredde af 8 m med mindst 5 m kørebane. 
 Blinde boligveje skal afsluttes med vendeplads, jf. Vejdirektoratets vejregler. 
 Stierne skal udlægges med en fast belægning i en bredde på mindst 2,5 m. 
 
5.2 Ved udkørslen fra Skovtoften til Guldborgvej skal etableres en oversigtstrekant på 

15 x 110 m, placeret som vist på kortbilag 2. 
 

5.3 Der fastlægges en byggelinje 20 m fra vejmidten på Guldborgvej, som vist på kort-
bilag 2, Byggelinien fastlægges ved, at man måler 20 meter ind på grunden fra 
midten af Guldborgvej. Hertil lægges højdeforskellen mellem ejendommens terræn 
og vejen x 2. Til sidst lægges 1 meter til. Endvidere en byggelinie på 5 m langs 
Guldborgvej (Slettebjergvejs forlængelse) som vist på kortbilag 2. 
 

§ 6  Bebyggelsens omfang og placering 
 

6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. (Ved bereg-
ning af ejendommens grundstykke kan ikke medregnes andel af fælles friarealer, 
stier eller veje). 
 

6.2 Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage. På 
de på kortbilag 2 med * markerede ejendomme kan bebyggelsen dog udformes 
som skrænthuse, hvor facader, der vender ud mod de på kortbilag 2 markerede 
fælles friarealer kan udføres med 2 fulde etager.  

 
6.3 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra et af Byrådet godkendt ni-

veauplan. 
 
6.4 Bebyggelsen skal placeres vinkelret på eller med hovedparten af facaden parallelt 

med adgangsvejen. 
 

6.5 Tage må ikke udformes som pyramidetage eller med hvalm. 
 

§ 7  Bebyggelsens ydre fremtræden 

 
7.1 Al bebyggelse i lokalplanens område skal gives en ydre fremtræden i høj arkitekto-

nisk kvalitet, så der skabes en smuk sammenhæng i området. 
 
7.2 Til udvendige facader og gavle skal anvendes tegl, der fremstår som blank mur, 

som pudset, filset eller vandskuret mur eller let facadebeklædning af træ. Endelig 
kan der til dele af facader og gavle anvendes større, sammenhængende glaspartier. 
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7.3 Der kan anvendes andre materialer til facader og gavle, såfremt der derved op-
nås en god arkitektonisk helhedsvirkning og byøkologiske fordele ved anvendel-
sen af sådanne materialer. 
 

7.4 Tage på beboelsesbygninger skal beklædes med teglsten, betontagsten, skifer eller 
tagpap i røde, sorte eller grå farver. Reflekterende materialer som glaserede tegl 
må ikke anvendes. 

 
7.5 Alle udvendige bygningssider samt sokler skal fremtræde i farver dannet af hvidt, 

sort eller jordfarver eller en blanding af disse nævnte farver. Til døre, vinduesram-
mer, skodder og mindre bygningsdele er andre farver også tilladt. 

 
7.6 Garager, carporte, udhuse og lignende skal fremstå i en let facadebeklædning af 

træ eller mur. Træværk må ikke fremtræde som trykimprægneret træ. 
 
7.7 Der må indbygges solfangere og lignende energibesparende elementer i såvel tag-

flader som facader og gavle, når dette sker på en måde, der er arkitektonisk ind-
passet med arkitekturen som helhed. 

 
7.8 Der må ikke opsættes udendørs antenner, paraboler eller tilsvarende, jf. § 12.3 

om tilslutning til fællesantenneanlæg. 
Paraboler med en diameter på maks. 1 m kan dog opstilles på ubebyggede area-
ler, såfremt de opstilles på en måde, der ikke virker skæmmende i forhold til 
den arkitektoniske helhed i bebyggelsen og området som helhed. 

 
7.9 Der må på den enkelte ejendom kun skiltes for erhverv hjemmehørende på ejen-

dommen. 
 

7.10 Skiltning og reklamering må kun anbringes på bygningen og i plan med de vægge, 
hvorpå montagen sker. Skiltene må ikke være skæmmende eller have et større 
areal end 0,25 m2. 
 

§ 8  Ubebyggede arealer og hegning 

 
8.1 Parkering skal ske på egen grund. Der skal udlægges parkeringspladser svaren-

de til 2 pladser pr. bolig på egen grund. 
Parkering af last-, flytte- og fragtbiler, busser og lignende samt henstilling af 
campingvogne, autocampere, skurvogne, både og lignende er ikke tilladt inden 
for lokalplanområdet. 

 
8.2 Terrænregulering på egen grund må foretages indtil +/- 50 cm i forhold til eksiste-

rende terræn. 
 
8.3 I det 10m brede bælte mod Skovtoften og Sakshøj må der ikke foretages terrænre-

guleringer. 
 
8.4 Hegning i skel mellem de enkelte parceller, mod fælles friarealer og mod vej må 

kun etableres som levende hegn med en maksimal højde på 1,80 cm. 
 
8.5 Hegn mod de på kortbilag 2 viste fælles friarealer skal bestå af klippede bøgehæk-

ke. 
 
8.6 Hegning langs skel mod veje, stier og friarealer og lignende skal plantes på egen 

grund i en afstand fra skel på mindst 30 cm. Levende hegn kan suppleres med fast 
hegn bag beplantningen på egen grund, såfremt det levende hegn skjuler det faste 
hegn. 

 
8.7 De på kortbilag 2 med priksignatur viste fælles friarealer skal udformes efter en 

af Byrådet godkendt terrænregulering- og beplantningsplan, efter principperne 
vist på illustrationsplanen kortbilag 3.  

 15



Friarealerne skal fremstå som en græsslette eller plæner med solitære træer el-
ler trægrupper af hjemmehørende arter, for at skabe en adskillelse mellem de 
enkelte boliggrupper og sikre brugbare friarealer. 

 
8.8 Der kan indenfor de på kortbilag 2 markerede fælles friarealer etableres regn-

vandsbassiner. Regnvandsbassiner skal anlægges som vådområder med bredbe-
plantning og må maximalt have en størrelse på 100 m2. 

 
Regnvandsbassinernes bredder skal anlægges med en lav stigning så disse ikke 
udgør en risiko for områdets brugere, herunder legende børn. Der kan endvidere 
indrettes legeplads på de markerede fælles friarealer. 

 
8.9 På de ubebyggede arealer kan der efter Byrådets nærmere godkendelse etable-

res byøkologiske foranstaltninger til brug for beboere inden for området. 
 
8.10 Som vist på kortbilag 2 skal der etableres små interne torve inden for de enkelte 

boliggrupper, for at skabe et muligt mødested. På Torvene skal plantes et eller 
en gruppe lavt voksende (max 10 m. høje) løvfældende træer af hjemmehøren-
de art. 

 
8.11 Belysning af veje, må kun udføres som parkbelysning på lave standere, max 4 

m. Eventuel belysning af stier må kun udføres som lav pullertbelysning, max 1,2 
m. 

 
8.12 De på kortbilag 2 viste bevaringsværdige træer må ikke fældes uden Byrådets 

tilladelse. Bevaringsværdige træer, der efter Byrådets tilladelse fældes, skal er-
stattes af ny tilsvarende beplantning.  

 

§ 9  Ledningsanlæg 

 
9.1 Den på kortbilag 1 markerede vandledning skal friholdes for bebyggelse og be-

plantning i en afstand af mindst 5 m fra centerlinien af ledningen. 
 
9.2 Ledninger skal fremføres som jordkabler. 
 

§ 10  Miljøforhold 

 
10.1 Træffes jordforurening i forbindelse med byggemodning eller opførelse af byggeri, 

skal den til enhver tid gældende lovgivning på området overholdes. 
 
10.2 De til enhver tid gældende retningslinjer i Kommunens affaldsregulativer skal 

overholdes. 
 

§ 11  Grundejerforening 

 
11.1 Byrådet kan til enhver tid forlange, at der oprettes en grundejerforening for hele 

eller dele af lokalplanområdet til varetagelse af vedligeholdelsen af grønne om-
råder, interne adgangsveje, stier etc. 
 
Foreningens vedtægter skal godkendes af Byrådet. 
 
Det er bl.a. grundejerforeningens formål at administrere og vedligeholde interne 
adgangsveje, stier og fælles interne fri- og parkeringsarealer inden for lokalpla-
nens område. 
 
 

 

§ 12  Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 
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12.1 Før ny bebyggelse tages i brug, skal de for den pågældende bebyggelse nødven-

dige fællesveje og stier være etableret i overensstemmelse med § 5.1. 
 
12.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes Øster Toreby fjernvarmeforsyning. Byrådet kan dog 

tillade supplerende energiforsyning som f.eks. solfangere. Byrådet skal dispen-
sere fra bestemmelsen, hvis bebyggelsen opføres som lavenergihus. 

 
12.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes fællesantenneanlæg eller fibernet. 
 
12.4  Der skal opstilles brandhaner jf. Guldborgsund Kommunes redningsberedskabs 
  vurdering for det konkrete projekt. 

 
 

§ 13  Tilladelse fra andre myndigheder 

 
13.1 Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt 

byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i Mu-
seumslovens kapitel 8. 

 
13.2 Bebyggelse og anlæg inden for Naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje kræver 

dispensation fra Byrådet efter reglerne i Naturbeskyttelseslovens § 65.  
 
13.3 Før området kan udstykkes og anvendes til boligformål, kræves Fødevareministe-

rens/Jordbrugskommissionens tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, jf. Land-
brugsloven, § 6. 

 

§ 14  Ophævelse af servitutter 

 
14.1 I henhold til lov om planlægning § 15. stik 2 nr. 16 ophæves nedenstående ser-

vitut af de påtaleberettigede på del af matr. nr. 23d, Nagelsti By, Toreby, Guld-
borgsund Kommune (tidligere Nykøbing Falster Kommune): 

 
Servitut med nr. 2384, tinglyst d. 22.07.1965 om ekspropriation/foreløbig eks-
propriation mv. 

 

§ 15  Lokalplanens retsvirkninger 

 
15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan ejen-

domme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning §18, udstykkes, be-
bygges 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 m.v., 
der er indeholdt i planen. 
 
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalpla-
nens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige ka-
rakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. 
 
Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver en ny lokalplan. 
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§ 16  Vedtagelsespåtegning 

 
16.1 Således endelig vedtaget af Guldborgsund Byråd i mødet den 11. oktober 2007. 

 
Lokalplanen tinglyses på del af matr. 23d, Nagelsti by, Toreby. 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj Petersen Ib Østergaard Rasmussen 
Borgmester Administrerende direktør 
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TILLÆG NR. 7 TIL NYKØBING FALSTER 
KOMMUNEPLAN 2005-2017 
 
Tillæg nr. 7 til Nykøbing Falster Kommuneplan 2005– 2017 omhandlende udvi-
delse af eksisterende ramme B52 til boligformål til realisering af Lokalplan nr. 
101. 

 
 
Fremtidige rammebestemmelser: 
 
Område B52 
 
Anvendelse: 
Boligformål (åben lav bebyggelse) med tilhørende kollektive anlæg samt er-
hverv, der kan indpasses i forhold til omgivelserne. 
 
Bebyggelsesregulerende bestemmelser: 
Bebyggelsesprocent: Max. 25 % for hver enkelt ejendom. 
 
Bygningshøjde:  
Max. 1½ etage – 8,5 m 
 
Andet: 
I mindre klart afgrænsede områder kan bebyggelsen tillades opført i 2 etager. 
En mindre del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinie. 
Max. størrelse for butikker: Mindre butikker til områdets forsyning: Dagligva-
rebutikker max. 800 m2 og udvalgsvarebutikker max. 500 m2. Særligt plads-
krævende butikker er ikke tilladt. 
 
 
Således endelig vedtaget af Guldborgsund Byråd i mødet den 11. oktober 2007. 
 
 
 
Kaj Petersen Ib Østergaard Rasmussen 
Borgmester Administrerende direktør 
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