
 
 

 

   

UDSEENDELSE AF LOKALPLAN 202 OG KOMMUNEPLANTIL-
LÆG 6 I OFFENTLIG HØRING 

Guldborgsund kommunes byråd besluttede på mødet d. 21. januar 2021 besluttet at 
sende forslag til lokalplan 202 og kommuneplantillæg 6 – Schillers kvarteret i offentlig 
høring. Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra d. 9. februar 2021 til 12. marts 
2021. 
 

 
 
Med lokalplanen ønskes der at give mulighed for at transformere første del af en 
større helhedsplan på kommunal grund og ”Schillergrunden” til et nyt klimabevidst og 
attraktivt boligområde.  
 
Lokalplanen lægger vægt på at sikre at området udbygges med en varieret bebyg-
gelses med genkendelige kendetegn. I området sikres et grønt fællesrum hvor en sti 
skal forbinde lokalplanområdet med resten af byen og Sønder Kohave. Der kan også 
i det grønne område indbygges fælles grønne regnvandsløsninger.  
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SIDE 2 Planforslaget kan ses via dette link til lokalplanen. Eller via kommunens hjemmeside, 
under høringer, hvor der ligeledes findes et link til planen. 
 
Der vil i høringsperioden være mulighed for at møde en planlægger på kulturfabrik-
ken d. 2. og 4. marts i tidsrummet 9.00 – 16.00. Grundet Covid-19 vil det være nød-
vendigt at booke tid på tlf. 2518 2082. Spørgsmål vedr. lokalplanen kan ligeledes ske 
på telefon 25182082 eller mail dgc@guldborgsund.dk 
 
Eventuelle bemærkninger til planforslaget skal sendes til dgc@guldborgsund.dk eller 
til Guldborgsund Kommune, Land & By, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., senest fredag 
d. 12. marts 2021.  
 
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 eksiste-
rende miljø. Denne afgørelse fremgår af kommunens hjemmeside. 
 
 
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 
læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 

https://dokument.plandata.dk/20_10528742_1612796120245.pdf
http://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten
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