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anvendelsesmulighederne af den tidligere stationsbygning

Lokalplanen er vedtaget

den 21. juni 2017.

Kommune,

byggesagsafdelingen:
Tlf.: 72 36 36 36 eller
byggesag@holb.dk

Planens status

Lokalplanen er vedtaget

den 21. juni 2017, og
offentliggjort den 27. juni
2017.
Lokalplanforslaget (inkl.
forslag til

perioden fra den
10. februar 2017 til den
7. april 2017.

hvorfor lokalplanen er
udarbejdet, samt hvad

lokalplanens
bestemmelser er.

emner som lokalplanens

energi og

Bestemmelser

bestemmelser for

anvendelse
bevaring af
bygninger og

veje, stier og
parkering

Bilag

Her findes diverse

lokalplanen. Eksempelvis

matrikler, anvendelse
mv.

Baggrund

udvidet mulig anvendelse af bygningen.



bestemmelser omkring bygningens bevaring.

Stationsbygningen har mistet sin oprindelige funktion, men er et

modsatte side af vejen. Stationsbygningen er en solid, muret

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af
anvendelsesmulighederne af den eksisterende stationsbygning fra

tilpasses den oprindelige arkitektur.

stationsbygningen.

Borgerinddragelse



af flere lokale foreninger og interessenter med konkrete forslag til

indvendinger mod planforslaget.

Kommuneplan 2013-2025

Arealet er omfattet af eksisterende kommuneplanramme 12.J01,

Eksisterende lokalplaner

Arealet er ikke omfattet af eksisterende lokalplan.

nabokommuner.

stationer. Der gives med lokalplanen mulighed for etablering af
maksimalt 200 m2 detailhandel, i form af kiosk eller mindre butik.



Diverse udpegninger

bevaringsbestemmelser omkring stationens fremadrettede bevaring.

Trafikforhold

gode trafikforbindelser med tog og med bus fra stedet. Der

stationsbygningen.

Offentlig service

Arealet er beliggende med gode offentlige transportforbindelser. Der

Energi og forsyning

er tilsluttet offentlig forsyning i form af vand, spildevand og
fjernvarme.

Energiforsyning

slutbrugerne.

Varmeforsyning

opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til

15 stk. 2.).

bestemmelser om tilslutning til et

betingelse for ibrugtagning af ny

som lavenergibebyggelse. Ved

byggetilladelsen opfylder de
energirammer for energibygninger, der er



fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Regn- og spildevand

tilkoblet den offentlige spildevandsforsyning. Spildevand skal ledes til

grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det.

kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder

den offentlige spildevandsledning.

projekterende til at kontakte de
respektive forsyningsvirksomheder og
myndigheder tidligt i projekteringsfasen

vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til "Regulativ for bortskaffelse af

Kommune.

Telekommunikation

Transport



busforbindelser.

regulativer.

Natur

Sundhed og trivsel

Med lokalplanens udvidelse af anvendelsesmulighederne er det
intentionen, at der igen tilvejebringes aktivitet og liv i og omkring

i byen.

I forbindelse med en eventuel byggetilladelse vil det blive sikret, at

OBS.

- vejledning nr. 4, 2006, samt

Jordforurening

Fundet anmeldes til VBAF, jord@holb.dk.

jordforurening, skal arbejdet indstilles og

til jord@holb.dk



Fund og fortidsminder

offentliggjort som bilag til planforslaget.

sammen med planforslaget.

Servitutter

16.07.2009-11540-21

Station.

Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder



elektrificering af jernbanen er undervejs, og det kan afstedkomme

omgivelser, men det

plans bestemmelser.
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8.3 Parkering

for stationsbygningen, jf. kortbilag 4.

1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal dagligvarebutik

1 p-plads pr. 50 m2 etageareal publikumsorienteret service
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal erhverv, kontor, institution m.v.

9.1

skiltning. Skiltning, belysning og

10.1

11.1

11.2

12.1

skabe tryghed og sikkerhed.

13.1

stationsbygning m.v.

14.1
endelige

14.2

15.1

15.2
de

til
PlanSystemDK.

15.3

kun



15.4
kan

16.1

Oplysende kortbilag

forhold samt de mulige, fremtidige forhold i

Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 3

kortbilag_1_luftfoto.pdf
kortbilag_2_bindingskort.pdf

kortbilag_3_matrikelkort.pdf

Juridisk bindende kortbilag

bestemmelser og er juridisk bindende i
forhold til de fremtidige forhold i

Kortbilag 4

kortbilag_4_anvendelsesplan



Lokalplanområde

Kortbilag 1 områdekort
Mål 1:2.000



Lokalplanområde

Kortbilag 2 
Bindingskort
Mål 1:1.000

Matrikler

Kloakledninger - området fælleskloakeret



Lokalplanområde

Kortbilag 3 matrikelkort
Mål 1:1.000



Lokalplanområde

Kortbilag 4 
anvendelsesplan
Mål 1:1.000

Delområde der kan overdækkes

Bevaringsværdig bebyggelse jf. § 8 og § 9

Areal der kan inddrages til parkeringsformål

A

B



vækst og bæredygtighed
plan og strategisk forsyning

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 34
ÆNDRET ANVENDELSE AF MØRKØV STATIONSBYGNING
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Holbæk byråd har den 21. juni 2017 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 34 endeligt. 
Tillægget er offentliggjort den 27. juni 2017. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 var i 
offentlig høring fra den 10.2.2017 til den 7.4.2017.



REDEGØRELSE

Formål og baggrund

Baggrunden for at udarbejde Kommuneplantillæg nr. 34 i forbindelse med Lokalplan 12.07 
er at muliggøre en ændret anvendelse af stationsbygningen i Mørkøv. Stationsbygningen har  
igennem en årrække stået tom, og den skal ikke fremadrettet benyttes til jernbaneformål. 
DSB har som grundejer ansøgt Holbæk Kommune om tilladelse til at nedrive stationsbyg-
ningen, men da denne er en bærende del af kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, er en 
tilladelse til nedrivning ikke opnået. I dialog med DSB har Holbæk Kommune derfor i stedet 
iværksat nærværende planlægning med henblik på en ændret, udvidet mulig anvendelse af 
bygningen.

Forhold til anden planlægning

Statslig og regional planlægning
Ændret anvendelse af stationsbygningen vurderes ikke at indebære modstrid mod anden 
statslig planlægning.

Kommuneplan 2013-2025
Arealet er omfattet af eksisterende kommuneplanramme 12.J01, der udlægger arealet til 
jernbaneformål. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2013, der udvider anven-
delsen til centerformål for stationsbygningens matrikel ved udlæg af en ny kommuneplanram-
me 12.C03

Eksisterende lokalplaner
Arealet er ikke omfattet af eksisterende lokalplan.

Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013-25 - ændret anvendelse Mørkøv Station



Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013-25 - ændret anvendelse Mørkøv Station

Planlægning i forhold til nabokommuner
Lokalplanen vurderes ikke at indebære påvirkning på nabokommuner.

Kystnærhedszone
Arealet er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen.

Butikkers påvirkning af bymiljøet
I henhold til planlovens § 5 o, kan der indplaceres detailhandel ved stationer. Der gives med 
lokalplanen mulighed for etablering af maksimalt 200 m2 detailhandel. Omfanget vurderes at 
være så begrænset, at det ikke afstedkommer påvirkning af bymiljøet, herunder den eksiste-
rende bebyggelse i området, friarealer og trafi kale forhold. 

Diverse udpegninger
Lokalplanområdet er ikke omfattet af særlige udpegninger, herunder kirkebyggelinjer, § 3 
område eller lignende. Arealet er alene udpeget som en del af kulturmiljøet omkring Mørkøv 
Stationsby. En del af lokalplanens formål er således, at fastsætte bevaringsbestemmelser om-
kring stationens fremadrettede bevaring.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets og kommuneplantillæggets miljømæssige 
påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 425 af 18. 
maj 2016). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til lokalplanforslaget.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer § 8, stk. 2 skal planer, der fastlæg-
ger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i 
forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplan nr. 12.07 vurderes på baggrund af gennem-
ført screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at 
være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:
Planens formål er at bevare den eksisterende stationsbygning og indebærer således ikke 
væsentlige visuelle ændringer i det bestående miljø. De udvidede anvendelsesmuligheder af 
stationsbygningen vurderes ikke at indebære aktivitet, der vil indebære væsentlige ændringer 
i det bestående miljø.
Muligheden for anlæg af nye p-pladser øst for stationsbygningen vurderes ikke at indebære 
væsentlige ændringer i det bestående miljø.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.

Høring

Der blev afholdt idéfase med indkaldelse af idéer forud for udarbejdelse af planforslagene, 
herunder afholdt offentligt møde i samarbejde med Mørkøv Lokalforum. De indkomne forslag 
til fremadrettet anvendelse af stationsbygningen fra idéfasen er i videst muligt omfang indar-
bejdet i planerne. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013-25 for 
Holbæk Kommune samt Forslag til Lokalplan 12.07 Mørkøv Station var i offentlig høring fra
 10.2 - 7.4.2017. Der indkom ikke indsigelser mod planerne.
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EKSISTERENDE RAMME

Omr. nr. 12.J01

Navn Mørkøv Station

Anvendelse Station og baneareal

Maks. etageantal 1

Maks. bygn. højde

Supplerende bestemmelser Der må kun opføres mindre bygninger til anlæggets 
drift

Nuværende zone Byzone

Fremtidig zone Byzone



Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013-25 - ændret anvendelse Mørkøv Station

FREMTIDIG RAMME

Omr. nr. 12.C03

Navn Mørkøv Station

Anvendelse centerformål, herunder café, restaurant, liberale er-
hverv, detailhandel, kultur- og foreningsformål, insti-
tution, undervisningsformål o. lign samt fortsat an-
vendelse til stationsformål og parkeringsformål

Maks. etageantal 2

Maks. bygn. højde 8,5 m

Supplerende bestemmelser Der må kun opføres mindre bygninger til anlæggets 
drift

Nuværende zone Byzone

Fremtidig zone Byzone
Indhold i  fremtidig rammebestemmelser for rammeområde  12.C03

Afgrænsning af nyt rammeområde 12.C03




