
 

 

   

ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 200 

Guldborgsund Kommunes Teknik, Miljø og ejendomsudvalg har besluttet at vedtage 
lokalplan 200 Business Park Falster endeligt.  
 
Lokalplanen kan ses direkte via dette link 
 
 

 
 
Guldborgsund Kommune vedtog i 2013 en lokalplan for et nyt erhvervsområde ved 
Nørre Alslev. Lokalplanen havde til formål at sikre et attraktivt erhvervsområde med 
fokus på transporttungt erhverv. Det er nu ønsket at kunne imødekomme en bredere 
type af erhverv. Der foretages derfor mindre ændringer af dele af lokalplanen, der 
åbner op for at også ikke transporttunge erhverv kan placeres i området, mens lokal-
planens formål og udstykning fastholdes. Således fastholdes også de nuværende 
krav omkring støj, beplantning, støjvolde, bygningshøjde mm. i lokalplanen 
 
Klagevejledning 
Klagevejledning fremgår af s. 2 og 3. 
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https://dokument.plandata.dk/20_10239352_1607512737341.pdf


 

 

SIDE 2 Med venlig hilsen 
 
  
Dennis Grønbæk Christensen 
Byplanlægger  
 

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række op-
lysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læ-
se mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 
 
 
Klagevejledning 
Der kan klages over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål, til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. 
 
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen. 
 
Der kan klages via Klageportalen, som findes via et link på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk 
eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-iD. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 
gebyr på kr. 900 for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisatio-
ner og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklage-
nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
din anmodning kan imødekommes. 
 
Ønsker I at få afgjort sagen ved domstolene, skal I starte retssagen inden 6 måneder 
efter afgørelsen er offentliggjort. 
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