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FAKTA 
• Den sydligste kommune i 

Danmark. 
 

• Kommunalreform 2007: 
Lagt sammen af seks 
kommuner og 1/6 amt.  
 

• 903,42 km²: 
11. største kommune i 
Danmark. 
 

• Befolkningstal 61.727: 
22. største kommune i 
Danmark. 
 

 
 



 
• Den største by er 

Nykøbing Falster med 
20.000 indbyggere. 
 

• 5 centerbyer:  
Nysted,Stubbekøbing
Sakskøbing,Eskilstrup 
og Nørre Alslev 
m.1500-5000 
indbyggere. 

 
• Turistcentrum: 

Marielyst 
 
• 7 større byer: 

Guldborg, 
Horbelev,Væggerløse 

   Idestrup, Gedser, 
Toreby og Kettinge 
med 800-1400 indb. 
 

• Ca.60 små byer m. 
under 200 indb. 
 



GLOBALISERING  
 
URBANISERING 
 
DEMOGRAFISK UDVIKLING 
 
DIGITALISERING 
 
BOLIGER 
 
ERHVERVSSTRUKTUR 

MEGATRENDS OG HOVEDUDFORDRINGER  



KOMMUNEPLAN  
 STRATEGI 



KOMMUNEPLAN  
 STRATEGI 
 
 

 

 

Bosætningsområder, som kan 
understøtte bosætning og service 
i landdistriktet i fremtiden, har:  

Rekreative, kulturelle og 
menneskelige ressourcer 

Større koncentration af 
bosætning 

Erhvervsområder - arbejdspladser 

Centrale infrastrukturer 

 

  

   

 





• Samspil mellem by og land – hinandens 
forudsætninger for vækst. Bygge på de 
stedbundne styrker. Nykøbing er 
vækstdynamo for hele kommunen.  

• Fokus på uddannelse, bosætning og 
erhvervsudvikling. 

 

SAMMENHÆNG I  
UDVIKLINGEN   



 

• Jobvækst i en brobyggertid. Udnytte de store 
anlægsinvesteringer som løftestang for en fokuseret 
indsats.  

• Realisering af nyt erhvervsområde på Nordfalster 
• Fremme af erhvervsudvikling langs motorvejskorridoren og 

E55 
• Bosætningsindsats som opfølgning på en offensiv 

erhvervsudvikling. 

 

GULDBORGSUND 
STRATEGI 



Femern Bælt 

Den blivende effekt efter etableringen 
 

• xcxcxc 
 

• dfdfdf 
 

• 4.500 m/k skal fjerne havbundsmateriale 
 

• Landanlæg med vej- og jernbanebyggeri skaber 5.000 helårsjobs i 
byggeperioden 
 

• Afledte jobs og effekt på LF ift. Indkøb, catering, el, 
 

Den blivende effekt:  
Femern skaber et stort 
potentiale 

• Guldborgsund fra  
 udkant til center 

 
• 2 timer fra Lolland Falster 

er der et marked  
 på 8-9 mio. mennesker 

 
• Det tyske marked rykker 

100 km tættere på i 
transporttid 



 



TAK FOR ORDET 
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