
omfatter matr.nr.
61 a og 61 b Nysted Markjorder

Anmelder:
Nysted Kommune
54 87 74 00

Nysted Kommune
Lokalplan N20

for et område til feriecenter og
sommerhuse

Byrådet 12. maj 2005



Indholdsfortegnelse

Indledning.....................................................................................................
Offentlig høring................................................................................................
Området for lokalplanen....................................................................................................................3
Lokalplanens indhold.........................................................................................................................3
Forhold til anden planlægning, Kommuneplan og regionplan..........................................................4
Strandfredningslinie...........................................................................................................................4
Kystnærhedszonen.............................................................................................................................5
Miljømæsage forhold - lokalplanens indvirkning på miljøet...........................................................5

Lokalplan N 20, for et område til ferieboliger og feriecenter ............................................6
§ l Formål..............................................................................................
§ 2 Lokalplanens område og zonestatus............................................................................................6
§ 3 Områdets anvendelse...................................................................................................................7
§ 4 Udstykning...............................................................................................................̂
£ 5 Vej-og stiforhold»».»....».».».».»»..»
§ 6 Ledningsanlæg........».»....»................».»»..»..»...»»..».»»..».»....»..........».».».»»...»»......^^
§ 7 Bebyggelsens omfang og placering................................................................»...........................̂
§ 8 Beb^gelsens ydre fremtræden......
§ 9 Teirænregulering....................................................................»....».».»....».».».».»..».»...»»».»»9
§ 10 Ubebyggede arealer.............. ».»».»»...»»..».......... ».».».».»..»».».».»....... ».».».»..».»».».»..»10
§ 11 Gnmdejerforenmg.................».»»....»
§ 12 Retsvirkninger.. ».».».».».».».».»».»...»... ........»..»»..».».».».».».»....»....»..»».»»...»».»..»»»..11
§ 13 Ophævelse af fokalplan............»»...».»...»..».»»....».»..................................».».»...................Il
Vedtagelsespåtegning. ».»....».».»..»»»...»...». ».».»»..».......».»»,.».».»»..»....»....»...»»..».»».».»..»11



Indledning
Kommunen ønsker med denne lokalplan og dette kommuneplantillæg at tilvejebringe mulighed for
etablering af feriebebyggelse i form af nye sommerhuse samt feriecenter med forskellige fælles-
faciliteter i form af f.eks. sportsplads, kælkebakke og strand m.m. Lokalplanen skal erstatte hidtil
gældende lokalplaner N 8 og N 9, der udlagde arealet til kursus- og feriecenter samt offentlige
formål, l forhold til hidtil gældende lokalplaner for området åbnes der med denne lokalplan mulig-
hed for udstykning af ferieboliger og sommerhuse i selvstændige ejendomme samt for bebyggel-
se i op til 2 plan indenfor den samme bygningshøjde som i de hidtil gældende planer.

Offentlig høring
Lokalplanen har sammen med forslag til kommuneplantillæg været fremlagt i offentlig høring fra
den 16. februar 2005 til den 13. april 2005.

På baggrund af høringen og de indkomne bemærkninger blev lokalplanen vedtaget med enkelte
ændringer. Ændringerne drejede sig om, at sikre p-udlæg i formålsparagraffen, at sikre at bebyg-
gelsen tilsluttes et fællesantenneanlæg og om at faste hegn ved terrasse skal være af træ eller
levende hegn. Derudover blev det på kortbilagene præciseret, at Paradisruten/ Paradisstien er
ført henover lokalplanområdet.

Området for lokalplanen
Lokalplanområdet er beliggende ud mod Østersøen syd for Sdr. Kongemarksvej. Mod øst og vest
afgrænses området af bestående sommerhusområder.

Området er omfattet af tidligere planlægning i lokalplanerne N8 og N9. Ifølge disse planer kan
området udnyttes til ferielejligheder, kursus og feriecenter med fællesfaciliteter som butik, restau-
rant samt offentlige strandarealer. Ved Byrådets endelige vedtagelse af lokalplan N20 vil denne
erstatte de bestemmelser, der i dag er fastlagt i lokalplanerne N8 og N9.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen åbner mulighed for i alt ca. 150 sommerhuse i form af ferieboliger. Lokalplanen op-
deler arealet i tre delområder. Delområde l forbeholdes et feriecenter med fællesfaciliteter i form
af café, butik og arealer og anlæg til sport, kælkebakke mm.

l delområde II kan opføres ferieboliger som klyngehuse, rækkehuse eller som traditionelle som-
merhuse. Ferieboligerne og sommerhusene tænkes opført således, at de er velegnede til udlej-
ning i individuelt regi.

Delområde III er strandarealet, der er offentligt. Her påtænkes anlagt sandstrand og flydebro efter
konkret projekt godkendt af kystdirektoratet og Storstrøms Amt.

Området planlægges udstykket på en måde, der samtidig sikrer gode muligheder for offentlighe-
dens adgang til stranden via et stisystem gennem området samt offentlige p-pladser.



Forhold til anden planlægning, Kommuneplan og regionplan
Området er omfattet af tidligere planlægning i kommuneplanen og i regionplanen, l regionplan og
kommuneplan er området udlagt til ferieformål og områdets zonestatus er sommerhusområde, l
kommuneplanen er området omfattet af bestemmelserne i Kommuneplanområde H2. l forbindelse
med lokalplanudarbejdelsen blev kommuneplanens tidligere bestemmelse om, at der alene kan
opføres bebyggelse i én etage med udnyttet tagetage ændret, således at der er mulighed for og-
så at opføre bebyggelse i 2 etager indenfor bygningshøjden på 8,5 m. Samtidig er det blevet
præciseret, at der kan bygges ferieboliger i form af sommerhuse i området. Lokalplanen er i øvrigt
overensstemmelse med de overordnede planer og intentioner med området.

Kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægningen indeholder nu følgende bestem-
melser:

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området eller for dele heraf, skal sikre:

a) at området anvendes til sommerhuse, hotel- og ferieby mv. herunder,

hotel med tilhørende funktionærbolig.
Ferieby, sommerhuse og lignende samt tilhørende fællesanlæg og boliger,
Butikker til sommerlandets daglige forsyning med tilhørende boliger.

b) at bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke overstiger 10 %

c) at bebyggelse ikke opføres i mere end to etager.

d) at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m.

e) at mindst 10 % af arealet anvendes til større fælles friarealer.

f) at der i forbindelse med bebyggelsen tilvejebringes parkeringsarealer svarende til
mindst 2 p-pladser pr. feriebolig/hotelværelse og svarende til mindst 1 p-plads pr. 30
m2 erhvervs- og butiksareal.

g) at området vejbetjenes fra Rødsandsrevle og Sdr. Kongemarks vej. Der sikres areal
til en nord-sydgående hovedsti gennem området.

Strandfredningslinie
Langs kysten er pålagt strandbeskyttelseslinie 100 m fra kysten. Lokalplanens bestemmelser re-
spekterer denne beskyttelseslinie. Arealet mellem kysten og strandfredningslinien er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 15 og ændringer i arealet forudsætter godkendelse fra Storstrøms amt.
Lokalplanen indeholder bestemmelse om mulighed for etablering af sandstrand samt flydebro
mm. Dette skal ske efter projekt godkendt i Storstrøms amt og Kystdirektoratet.



Kystnærhedszonen
Lokalplanen er omfattet af planlovens bestemmelser vedrørende kystnærhedszonen. Ved plan-
lægning af bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning
af omgivelserne. Lokalplanen begrænser højden af det planlagte byggeri til maks. 8,5 m. På illu-
strationen vist nedenfor ses, hvorledes den påtænkte bebyggelse føjer sig ind i kystlinien.

Miljømæssige forhold - lokalplanens indvirkning på miljøet
l henhold til lov om miljøvurdering skal der foretages en vurdering af lokalplanens indvirkning på
miljøet:

l lokalplan N9 er hele området udlagt til feriecenter med tilhørende fællesfaciliteter, l den nu frem-
lagte lokalplan er arealanvendelsen ændret således, at en del af arealet kan anvendes til selv-
stændigt udmatrikuleret ferieboliger og sommerhuse. Ændringen af lokalplanen vurderes at bety-
de en mindre miljøbelastende udnyttelse af arealet i forhold til den hidtil gældende plan.



Lokalplan N 20, for et område til ferieboliger og feriecenter
l henhold til planloven (lov nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes hermed følgende bestemmelser for
det i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål

1.1 Lokalplanen har til formål:

- at sikre areal til samlet kursus og feriecenter med fællesfaciliteter samt mindre butikker
for områdets dagligvareforsyning,

- at sikre areal til opførelse og udstykning/opdeling af ferielejligheder og som-
mer-huse,

- at sikre areal til veje, gang- og cykelstier i området,

- at fastlægge retningslinier for bebyggelsens omfang, placering, proportioner og udseende
mv., under hensyntagen til områdets særlige karakter og øvrige planlægning,

- at sikre arealer til offentlig rekreativ udnyttelse, herunder kælkebakke og strand.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1, og omfatter matr.nr. 61a og 61 b, Ny-
sted markjorder, del af søterritoriet udfor matrikel nr. 61 b samt fremtidige matrikler ud-
skilt fra disse.

2.2 Lokalplanens område er beliggende i sommerhusområde.

2.3 Lokalplanen opdeles i delområderne l, IIA, NB og III



§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Delområde l
3.1.1 Området må kun anvendes til kursus- og feriecenter, wellness-center, hotel med

kursusafdeling m.m., café, ferieboliger samt kiosk/dagligvarebutik til områdets for-
syning.

3.1.2 Dagligvarebutik i området må maks. etableres som butik med 500m2 bruttoetage-
areal.

3.1.3 Der skal anlægges nødvendige adgangsveje, stier, parkering og friarealer - i
princippet som vist på illustrationsskitsen vist på kortbilag 2.

3.1.4 En del af arealet kan indrettes til offentlige friarealer som kælkebakke, boldbaner
m.m..

3.2 Delområde II A og B
3.2.1 Delområde II A og B, frem til strandbeskyttelseslinien 100 m fra eks. kystlinie, må

anvendes til opførelse af sommerhuse i form af ferieboliger som klyngebebyggel-
se, rækkehuse eller som enkeltstående sommerhuse med de nødvendige ad-
gangsveje, stier og parkering, eksemplificeret i princippet som vist på illustrations-
skitsen vist på kortbilag 2.

3.3 Delområde III

3.3.1 Delområde III må kun anvendes som offentligt grønt område og strand. Området
omfatter arealet fra delområde II ud i søterritoriet. På arealet kan etableres nyt
strandområde og strand efter godkendelse fra Storstrøms amt og kystdirektoratet.

3.4 Beplantningsbælter

3.4.1 Langs nordskel af delområde l og langs øst og vestskel af delområderne l og II,
indtil 200 m fra kystlinien, afgrænses området af bestående beplantningsbælter. l
dele af beplantningsbæltet mod vest kan der placeres parkeringsanlæg. Beplant-
ningsbæltet er vist på kortbilag 2 og 3.

§ 4 Udstykning

4.1 Matrikulær udstykning eller opdeling af arealet eller af de enkelte ferieboliger og som-
merhuse kan finde sted, minimumsgrundstørrelse er 350 m2.

§ 5 Vej- og stiforhold

5.1 Vejadgang skal ske fra Rødsandsrevle og Sdr. Kongemarksvej som vist på kortbilag 3.



5.2 Der reserveres areal til udvidelse af Rødsandsrevle til en bredde af 8 m. Udvidelsen skal
falde på vejstykkets østlige side.

5.3 Der udlægges adgangsveje som vist med fuldt optrukket streg på kortbilag 3. Adgangs-
vejene udlægges i en bredde af min 8 m og en befæstet bredde på 5 m. Fra adgangsve-
jene udlægges et passende antal boligveje, principielt som vist med stiplet linie på kortbi-
lag 3. Boligvejene giver adgang til de enkelte sommerhuse og ferieboliger og udlægges i
en bredde af 6 m med en befæstet bredde på min. 3 m.

5.4 Der indrettes parkeringsanlæg svarende til en p-plads per 30 m2 erhvervs/butiksareal og
2 p-pladser pr. feriebolig. Derudover anlægges ca. 30 offentlige p-pladser på arealer
langs skel mod Rødsandsrevle.

5.5 Den nord-syd gående sti langs adgangsvejen skal indrettes med skillerabat mod vej og
have en bredde på mindst 3 m. Stien må kun indrettes til gående og cyklister.

5.6 Langs følgende veje pålægges byggelinier således:

Sdr. kongemarksvej: 15 m.
Rødsandsrevle: 15 m.
Birkely: 15 m.

Arealet mellem vej og byggelinie må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse, p-
plads og lignende, bortset fra p-pladser ved Rødsandsrevle.

§ 6 Ledningsanlæg

6.1 Forsyningsledninger må ikke fremføres som luftledninger.
6.2 l lokalplanområdet kan indrettes regnvandsbassin til opsamling af overfladevand fra be-

byggelsens tagflader. Regnvandsbassinet skal udformes som en naturlig sø med udløb i
strandkanten.

6.3 Området er omfattet af kloakoplandet for Nysted og spildevand afledes til eksisterende
pumpestation i delområde IIB samt til eksisterende afløbssystem i Søndre Kongemarks-
vej.

6.4 Bebyggelse i området skal tilsluttes fællesantenneanlæg.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1 Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 10 %. Bebyggelsespro-
centen for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 %.

7.2.1 Bebyggelse må ikke opføres i mere end én etage med udnyttet tagetage, dog må der i
område l og HA opføres bebyggelse i 2 etager.

7.2.2 Bygningshøjde:
l delområde l må højde af tag ikke overstige 8,5 m over et fastlagt niveauplan.



l delområde HA må højde af tag ikke overstige 7,5 m. over et fastlagt niveauplan,
l delområde l IB må højde af tag ikke overstige 7 m. over et fastlagt niveauplan.

7.3 l lokalplanområdet skal bygningernes tage udføres med samme taghældning i grupper
på mellem 10 og 30 enheder, l delområde l og IIA må tage opføres som symmetriske el-
ler ensidige tage med en hældning på maks. 50°.
l delområde l IB skal tage udføres som symmetriske sadeltage med en hældning på mel-
lem 20° og 50°.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1 l lokalplanområdet skal bebyggelsen gives ensartede harmoniske bygningsformer. Pro-
portioner på ny bebyggelse materialevalg og farvevalg skal vælges i god overensstem-
melse med omgivelserne.

8.2 Tage på ferieboliger og sommerhus kan dækkes med vingetegl, betontagsten, græs,
zink med stående false eller med tagpap med listedækning. Blanke og reflekterende
tagmaterialer må ikke anvendes, dog kan solfangere tillades opsat efter byrådets nær-
mere godkendelse. Ydervægge skal opføres i træ, mindre dele af facaderne kan opføres
i murværk el. lignende.

8.3 Der må ikke inden for lokalplanens område etableres lysskilte. Skilte i øvrigt må kun
etableres efter byrådets særlige godkendelse.

§ 9 Terrænregulering

9.1 Veje, stier og bygninger placeres som udgangspunkt i naturligt terræn indenfor regule-
ring på +-1 m.

9.2 l forbindelse med etablering af kælkebakke samt ved etablering af regnvandssø kan ter-
ræn reguleres efter projekt godkendt af byrådet. Kælkebakken kan etableres i højde på
op til 8 m. Regnvandssø kan etableres med en dybde på op til 2 m.

9.3 Terrænregulering i delområde III forudsætter godkendelse af projekt hos Storstrøms Amt
og Kystdirektoratet.



§ 10 Ubebyggede arealer

10.1 Hegning skal ske med levende hegn, hegning med nethegn kan tillades såfremt den
suppleres med og dækkes af levende hegn. l skel mod øst, nord og vest afgrænses om-
rådet af bestående beplantning.

10.2 Omkring terrasser i forbindelse med de enkelte ferieboliger og sommerhuse kan opføres
faste hegn af træ.

10.3 Ubebyggede arealer skal ved beplantning gives et naturligt præg. Beplantning af friarea-
ler fælles for delområderne eller af de offentligt tilgængelige arealer skal ske efter en af
byrådet godkendt beplantningsplan.

10.4 Etablering af udendørs belysning samt belysning af veje, stier og p-anlæg må kun udfø-
res som parkbelysning.

10.5 Oplagring udenfor bygninger eller udenfor dertil indrettede og indhegnede arealer må
ikke finde sted.

10.6 l delområde III skal etablering af sandstrand og flydebro samt kystsikring heraf ske efter
Kystdirektoratets og Storstrøms Amts godkendelse af konkret projekt.

10.7 l den nordlige del af delområde l kan etableres kælkebakke i op til 8 meters højde over
naturligt terræn.

§ 11 Grundejerforening

11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde
inden for lokalplanens område.

11.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest, når byrådet kræver det.

11.3 Grundejerforeningen er pligtig at overtage fællesareal og de veje, stier og ledningsan-
læg, der ikke af kommunen overtages som offentlige.

11.4 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer
indenfor lokalplanområdet.

11.5 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet.
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§ 12 Retsvirkninger

12.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen ifølge lov om planlægning § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af
en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandservi-
tutter, er uforenelige med lokalplanen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny
lokalplan.

§ 13 Ophævelse af lokalplan

13..1 Nærværende lokalplan afløser efter byrådets endelige vedtagelse af planen de tidligere
udarbejdede lokalplaner N8 og N9 indenfor lokalplanens område.

Vedtagelsespåtegning

Endeligt vedtaget af Nysted Byråd på mødet den 12. maj 2005.

L» — *r
Lennart D a m s b o - A n d e r s e n Søren Lück Madsen
Borgmester Kommuna ld i rek tø r
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*** * *** Side: 15
* * *
* * ***
* * * Retten i Nykøbing Falster Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen AG 390

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 61 A, Nysted Markjorder
Ejendomsejer: Nysted Strandhuse A/S CVR-NR 28335571
Lyst første gang den: 18.07.2005 under nr. 25583
Senest ændret den : 18.07.2005 under nr. 25583
Ly^ r°̂  nr*a4r. v%r . Cs> l /* A
Afvist fsv ang.:
1) "del af søterritoriet" pga manglende individualisering
2) aflysning af lokalplan N8 og N9 - som værende overflødig, idet

disse er aflyst d. 24.06.2005
3) aflysning af lokalplan N20 - lyst d 07.06.2005 - da aflysningen

ikke er indeholdt i dokumentet samt
4) manglende ekstraktgenpart af aflysningen

Retten i Nykøbing Falster den 04.08.2005

iaubjerg, 54845826



*** * *** Side: 16
* * -k

* -fe ***

* * * Retten i Nykøbing Falster Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen AG 390

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 61 B, Nysted Markjorder
Ejendomsejer: Nysted Strandhuse A/S CVR-NR 28335571
Lyst første gang den: 07.06.2005 under nr. 19759
Senest gndret den : 18.07.2005 under nr. 25584
Lyyf på ma+r.nr,
Afvist fsv ang.:
1) "del af søterritoriet" pga manglende individualisering
2) aflysning af lokalplan N8 og N9 - som værende overflødig, idet

disse er aflyst d. 24.06.2005
3) aflysning af lokalplan N20 - lyst d. 07.06.2005 - da aflysningen

ikke er indeholdt i dokumentet samt
4) manglende ekstraktgenpart af aflysningen.

Retten i Nykøbing Falster den 04.08.2005

tilbjerg, 54845826



*** * *** Side: 16
* * *
* * ***
* * * Retten i Nykøbing Falster Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen AG 390

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 61 B, Nysted Markjorder
Ejendomsejer: Nysted Strandhuse A/S CVR-NR 28335571
Lyst første gang den: 07.06.2005 under nr. 19759
Senest gndret den : 18.07.2005 under nr. 25584
Uyarf pB matr.nr,
Afvist fsv ang.:
1) "del af søterritoriet" pga manglende individualisering
2) aflysning af lokalplan N8 og N9 - som værende overflødig, idet

disse er aflyst d. 24.06.2005
3) aflysning af lokalplan N20 - lyst d. 07.06.2005 - da aflysningen

ikke er indeholdt i dokumentet samt
4) manglende ekstraktgenpart af aflysningen.

Retten i Nykøbing Falster den 04.08.2005

.ubjerg, 54845826
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