
Referat af mødet vedr. udkast til lokalplanforslag 2010-36 for Rørvig by, 12. 4. 2010 
 
Deltagere: Otto Graham, Darrin Bayliss, Claus Lorange Christensen, Christoph Meister, Ole Lentz, 
Troels Brandt, Henrik Larsen. 
 
[Nedenstående er planafdelingens referat med de korrektioner indføjet, som RFR har fremsendt til 
kommunen vedr. egne udtalelser. RFR havde forlods meddelt skriftligt, at forretningsudvalgets mandat var 

RFR’s forslag til lokalplan, og at man ikke kunne forhandle Lodsoldermandsgården med ejerrepræsen-
tanten, Christoph Meister. Afsnittet om Lodsoldermandsgården er af RFR oversat fra engelsk.]  
 
Udgangspunktet for LP: CLC forklarede at lokalplanforslag tager udgangspunkt i Rørvig Foreningsråds 
(RFR) oplæg til ny lokalplan for Rørvig by, Skov- og Naturstyrelsens vejledning til bevarende 
lokalplanlægning, og Odsherred Kommuneplan. 
 
Lodsoldermandsgården: CM forklarede, at han var interesseret i at høre planerne for hele havnearealet; håber 
at udviklingen ved Lodsoldermandsgården matcher med forslagene for naboarealerne. Fremhævede de 
forbedringer af bygninger og have, der er lavet i de seneste år. CLC bemærkede, at brug af grundareal til nye 
byggemuligheder i havnen er begrænsede og omfatter ikke beboelse. 
CLC forklarede, at den foreslåede plan begrænser brugen af ejendom til først og fremmest rekreative formål 
- restaurant, hotel, etc. (CM har efterfølgende bemærket, at lokalplanen også tillader beboelse. Kommunen 

vil følgelig ændre planen.) 
CM forklarede den økonomiske nødvendighed for, og de beskyttelsesrelaterede barrierer i den forbindelse, at 
udvikle Lodsoldermandsgården.  
RFR har enstemmigt besluttet et forslag til en lokalplan hvor de historiske omgivelser og den registrerede 
status af bygninger og have (f.eks. er de underkastet fredningsbestemmelser) skal respekteres. RFR’s 
forretningsudvalg har ikke mandat til at udtale sig om, at den foreslåede udvikling er i overensstemmelse 
med fredningsbestemmelserne. 
DB forklarede, at den turistmæssige og rekreative udvikling ved Lodsoldermandsgården er i overens-
stemmelse med kommunens udviklingsplan og strategi omkring turisme. Kommunen er opmærksom på 
nødvendigheden af hensyntagen til beskyttelsesformålet og det historiske miljø. Kommunen har sammen 
med CLC tegnet forslagene og fundet dem passende. Forslagene er mindre omfattende end dem, CM har 
krævet. Kommunen ville byde al feedback velkommen. 
RFR forstod Lodsoldermandsgårdens økonomiske begrundelse for at ville udvikle Lodsoldermandsgården, 
men RFR kan ikke støtte forslagene.  
RFR bemærkede, at dispensation fra fredningsbestemmelserne er nødvendig, og at Danmarks Naturfred-
ningsforening (DN) har retten til at påklage i denne sag. TB er medlem af bestyrelsen af Rørvig Naturfred-
ningsforening og den lokale bestyrelse i Danmarks Naturfredningsforening, men repræsenterer ikke DN 
Odsherred i RFR. TB kunne referere, at det også er DN Odsherreds opfattelse at fredningsbestemmelserne 
skal respekteres. Med hensyn til planen er det TB’s synspunkt, at nye bygninger i haven ikke er i 
overensstemmelse med fredningsbestemmelserne. TB antog, at der kunne indrettes lejligheder i de 
eksisterende bygninger i stedet for restaurant. 
 
Generelt om planen: RFR mente at forslaget er generelt et godt stykke arbejde; det er godt at se at RFRs 
tidligere oplæg til en bevarende lokalplan præger kommunens udkast. Dog havde RFR både kritik, 
rettelser, bemærkninger og spørgsmål. 
 
Formål (s.20):   RFR gjorde opmærksom på, at bevaringsformålet er blevet udvandet i forhold til RFR’s 
Rørvig 2012 / forslag til lokalplan. Lokalplanens formål fremhæver vækst og udvikling, men ikke bevaring. 
Bevaring og beskyttelse skal gives mere vægt. 
 
Jordbrugsparceller: RFR mener jordbrugsparcellerne er en dårlig ide. De vil medføre unødvendige 
bebyggelse i det åbne land. Der er ikke behov for jordbrugsparceller der. CLC pointerede at 
jordbrugsparcellerne er i overensstemmelse med kommuneplanen. DB forklarede at det vil kræve en 



politisk beslutning at pille dem ud. 
 
Område F: RFR gjorde opmærksom på, at ældrecentret ikke længere anvendes til det formål. Der skal 
undersøges om planlægning bør tage højde for en anden anvendelse. 
 
Bebyggelsesprocent: RFR påpegede, at stigningen i bebyggelsesprocent fra 25% til 30% i områder A og B 
(bevaringsværdige områder og udpeget i kommuneplan som kulturmiljø) ikke er hensigtsmæssig. 
 
RFR foreslog at bebyggelsesprocent for bolig i område C bør eventuelt sættes ned til 30%; 35% fastholdes 
for erhverv. Bebyggelsesprocent på 35% for bolig giver ellers mulighed for udstykning ved Lindegården. 
RFR foreslog at pille Lindegården ud af centerområdet. CLC mente at en bedre løsning er at skrive ind at det 
ikke må bebygges. 
 
RFR mente at den høje bebyggelsesprocent (50%) langs Toldbodvej kun skal gælder på den centrale del af 
vejen, afgrænset af de to fartdæmpende anlæg. Nord og syd for disse bør bebyggelsesprocent sættes ned 
til 25%. 
 
Fartdæmpende anlæg: RFR gjorde opmærksom på, at gamle huse kan tage skade af vibrationerne fra 
hævede felter; foreslå alternative placeringer med større afstand til gamle huse. Ellers er det godt at 
Toldbodvej bliver renoveret. 
 
E.3.2 Ældreboliger: RFR mente at mulighed for ældre/handicappede boliger med grundstørrelse ned til 
200 m² bør fjernes da ældre/handicappede boliger kan bredt fortolkes. DB forklarede, at ældre- og 
handicapboliger i planmæssig forstand må være boliger hvor der er tale om en eller anden form for 
almene lejeboliger eller lignende, med kommunal anvisningsret og økonomisk kontrol mm. 
RFR mente, at krav om mindst 10 boliger lægger op til at kommunen giver en dispensation for færre 
boliger. Ældreboliger er desuden eventuelt bedst placeret ved den tidligere ældrecenter ved Møllebakken. 
 
B.7.1 Ferieboliger: RFR gjorde opmærksom på, at en bebyggelsesprocent på 30% og ingen maks. 
bygningsstørrelse giver mulighed for store bygninger. RFR mente at bebyggelsesprocent bør sættes ned til 
25%. RFR har tidligere erfaret, at helårsturisme ikke fungere i Rørvig. Eksisterende muligheder (fx ved 
kroen) bør først udnyttes, og ny indsatser bør koncentreres i Nykøbing. 
 
Taghældning B.6.2 og B.6.3: RFR påpegede, at taghældning skal præciseres, ellers er der mulighed for at 
bygge hus med fladt tag, som ikke bør ske. Hældningen på Toldbodvejskal skal hænge sammen med 
bebyggelsesprocent (se ovenstående). 
 
Administrering af kystareal efter naturbeskyttelsesloven K.2.1: RFR mente ikke bestemmelsen er 
detaljeret nok. DB tager kontakt til kommunens naturfolk. 
 
Fjordstiens belægningskant A.6.6: RFR pointerede at der ikke findes nogen belægningskant; foreslå brug 
af stiens matrikelskel som alternativ. 
 
Havnen: RFR pointerede at bebyggelsesprocent ikke er præciseret, hvilket betyder at byggefelter kan helt 
bebygges. RFR mente ikke at store bygninger ved havnen vil være hensigtsmæssigt. CLC forklarede at de 
anvendte byggekvotaer ses som et bedre reguleringsmiddel end bebyggelsesprocent; lokalplanforslaget 
giver mulighed for mindre bebyggelse en den nuværende lokalplan. 
 
Som alternativ til opfyldning af havnen foreslå RFR at bygningen bør flyttes mod havnebassinet. Et større 
byggefelt (a) vil give mere fleksibilitet og bedre trafikalløsning med kørsel foran (ikke bag om) bygningen. 
Byggefelt f (se også Indledning s.8) er ikke længere brugt til cirkus/arrangementer i sommerperioden. Der 
er ikke behov for et nyt masteskur pga. samarbejde med Nykøbing havn. Byygefelt f bør blive som areal til 
p-pladser. 



 
Skiltning og hegning: RFR mente ikke, at bestemmelserne er konsekvente; område A bestemmelser bør 
anvendes. 
 
Erhverv miljøklasse (C.2.4): RFR anbefalede bestemmelser om støj og lugt gener som bedre måde at 
regulere erhverv. 
 
D.9 Beplantning: RFR efterspurgte en tidsplan for beplantning. CLC pointerede at en lokalplan kun giver 
mulighed; det medfører ikke handlepligt. 
 
Rørvig hotel D.7.4: RFR mente at pudset mur også skal tillades (ikke kun vandskuret). Mulighed for malet 
træ skal pilles ud da kun sten bygning er acceptabel. 
 
Møllebakken E.6.6: Det skal præciseres at der menes Møllebakkens hovedforløb. 
 
Bebyggelsens ydre fremtræden – farver: RFR foreslå at farver præciseres efter RAL skalaen. DB mente at 
lokalplanen kan indeholde en side der viser farverne. 
 
Konference og kursuscenter: RFR gjorde opmærksom på en fredning på ejendommen. Det kan nu findes i 
Kulturarvsstyrelsens registrering, og bør henvises til i Redegørelsen. 
 
Fornyelser i centerområde: RFR bakkede op om forslag til nyt hus ved Bagerstræde. RFR mente at areal 
umiddelbart syd for Superbest bør åbnes op. 
 
Skorstene: Skorstene af stål skal ikke tillades (s.69). 
 
Øvrige rettelser: 
- Dybesøvej 
- 3F konference og kursuscenter s.7 
- Foreningsråd (ikke Fællesråd s.18) 
- Fibernet s.19 
- A.2.4 … virksomheden fremstår og drives, så ejendommen og områdets … 
- C.9.2 Højde? 
- H.3.1 Området skal fortsat … 
[RFR har efterfølgende gjort opmærksom på, at der bør være et forbud mod containere som udhuse og 
skure.] 


