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AFGØRELSE i sag om Kommuneplan 2009 - 2021 for Guldborgsund Kommune for så vidt 
angår rammeudlæg GEDS 03 
 
Danmarks Naturfredningsforening i Guldborgsund Kommune klagede den 15. januar 2010 til Natur-
klagenævnet over Guldborgsund Byråds vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for så vidt angik 
udlæg af nyt rammeområde på Gedser Odde – GEDS 03.  Byrådets vedtagelse skete med henvisning 
til, at der var tale om en videreførelse af et allerede vedtaget rammeudlæg, hvilket DN Guldborgsund 
påpeger ikke er tilfældet. 
 
Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Naturklagenævnet, der træffer afgørelse i sagen efter de 
hidtil gældende regler1. 
 
 
Guldborgsund Kommune, som har fået klagen forelagt til udtalelse, har oplyst, at kommunen giver 
klager medhold i samtlige klagepunkter.  Kommunen oplyser, at Kommuneplan 2009-2021 er udar-
bejdet ud fra de eksisterende rammer, som fremgår af Sydfalsters Kommuneplan 2004-2017.  Ram-
men GEDS 03 svarer til den tidligere ramme 3.5.11- Offentligt tilgængeligt område ved Sydstenen.   
 
Det har imidlertid vist sig, at rammen i forbindelse med Sydfalsters Kommuneplan 2004-2017 ikke 
har været i 8 ugers offentlig høring forud for Sydfalster Kommunes vedtagelse af kommuneplanen. 
 
Ifølge byrådsprotokolatet fra 2004 er Sydfalsters Kommuneplan 2004-2017 en genvedtagelse af 
Kommuneplan 1996-2008 med tilhørende tillæg.  Kommuneplantillæg nr. 7 til Sydfalster Kommune-
plan 1996-2008 for rammen 3.5.11 i Sydfalster Kommuneplan (GEDS 03) blev dog først udsendt 
samtidig med beslutningen om genvedtagelse, hvorfor forslaget aldrig var i 8 ugers høring forud for 
genvedtagelsen af kommuneplanen, og derfor ikke kunne være en del af Sydfalster Kommuneplan 
2004-2017.  Kommuneplantillæg nr. 7 (indeholdende rammen 3.5.11) blev heller ikke efterfølgende 
vedtaget af Sydfalster Kommune, idet lokalplanforslaget, som kommuneplantillægget var tilknyttet, 
blev opgivet.  

                                                
1 Jf. § 28, stk. 5, i lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse 

og forskellige andre love og § 3, stk. 2, i lov nr. 1608 af 22. december 2010 om ændring af lov om Natur- og 

Miljøklagenævnet og lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige an-

dre love 



 

2 

 
Guldborgsund Kommune konkluderer på den baggrund, at rammen i Guldborgsund Kommuneplan 
2009-2021 ikke er en videreførelse af et validt tidligere plangrundlag. 
 
Rammen GEDS 03 er i arbejdet med Guldborgsunds Kommuneplan 2009-2021 opfattet som en vide-
reførelse af en tidligere ramme. På den baggrund er der ikke redegjort for forholdet i kystnærheds-
zone eller det nærliggende Natura 2000-område. 
 
Kommunen vil fjerne rammen GEDS 03 fra Kommuneplan 2009-2021 og lade området indgå i ram-
men for det åbne land.  Om nødvendigt vil kommunen efterfølgende tilvejebringe et validt plan-
grundlag for eventuelle kommende projekter på Danmarks sydspids. 
 
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 
Som Guldborgsund Kommune har erkendt i udtalelsen, er Kommuneplanramme GEDS 03 ugyldig – og 
rammeområdet er i øvrigt i overensstemmelse med kommunens tilkendegivelse herom fjernet fra 
Kommuneplan 2009-2021.  Natur- og Miljøklagenævnets behandling af DN Guldborgsunds klage er 
således ikke længere aktuel. 
 
Som oplyst af kommunen vil der ved eventuelle fremtidige projekter på Gedser Odde skulle tilveje-
bringes det nødvendige plangrundlag.   
 
Nævnet henlægger herefter sagen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
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2 Lov nr. 484 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer 


