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31. JULI 2020

OFFENTLIG HØRING - FORSLAG TIL LOKALPLAN 200,         
BUSINESS PARK FALSTER

Guldborgsund Kommunes Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg har d. 15. juni 2020 be-
sluttet af sende forslag til lokalplan 200 Business Park Falster i offentlig høring. Lo-
kalplanforslaget er i offentlig høring fra d. 4. august 2020 til 19. august 2020.

Planforslaget kan ses via dette link til lokalplanen. Eller via kommunens hjemmeside, 
under høringer, hvor der ligeledes findes et link til planen.

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

Eventuelle bemærkninger til planforslaget skal sendes til teknik@guldborgsund.dk el-
ler til Guldborgsund Kommune, Land & By, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., senest ons-
dag d. 19. august 2020. 

Der er i forbindelse med screening efter lov om miljøvurdering af planer og program-
mer ikke fundet, at det er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering af planen, da det 
vurderes at den konkrete plan ikke har en væsentlig indvirkning på det eksisterende 
miljø. Denne afgørelse fremgår af kommunens hjemmeside. 

Med venlig hilsen

Dennis Grønbæk Christensen
Byplanlægger

https://dokument.plandata.dk/20_10239352_1596182114788.pdf
mailto:teknik@guldborgsund.dk


SIDE 2 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.

https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten

