
 
 

 

   

KOMMUNEPLANTILLÆG 14 FOR SKOVREJSNING ØST FOR 
SAKSKØBING  

 
Byrådet har på mødet den 19. maj 2022 vedtaget Kommuneplantillæg 14 for et om-
råde til skovrejsning øst for Sakskøbing. 
 

 
Rød markering viser det område som fremadrettet udlægges til skovrejsning.  
 
Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for at rejse en folkeskov på 
et areal, der i dag er omfattet af kommuneplanramme SAKS B5, som er udlagt til bo-
ligformål, børneinstitution, butikker og skole. Den nordvestlige del af rammen er ud-
stykket og bebygget med et parcelhuskvarter, mens der i den sydligste del ligger en 
gammel gård, der anvendes som kommunal børneinstitution for knap 100 børn. Den 
resterende del af dette område er aldrig blevet udstykket, men er marker, der indtil 
nu har været bortforpagtet til landbrug. Det er i dette resterende område, at kommu-
neplanrammen nu ændres, så skovrejsning muliggøres. Det fremtidige skovområde 
vil komme til at ligge i tilknytning til et mindre eksisterende skovområde. Det er tan-
ken, at hele området i fremtiden vil kunne bruges rekreativt af offentligheden – en fol-
keskov.Skoven vi blive rejst 20-30 meter fra skel til naboer der er beboelsesejen-
domme. 
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SIDE 2 Der blev i forbindelse med kommuneplantillægget udarbejdet en screening af pla-
nerne efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er i den forbindelse 
vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.  
 
Kommuneplantillægget kan ses i sit fulde omfang via dette link:  
som fører til plandata.dk, hvor planen også kan søges frem manuelt.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
  
Christian Broen 
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. 
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