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Om lokalplanen 

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, 
hvordan arealer, ny bebyggelse, beplantning, veje, stier 
osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt 
område. Lokalplanen består af: 

! Redegørelsen, der forklarer om planens baggrund, 
forudsætningerne for planen samt beskriver inten-
tionerne med planen. 

! Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lo-
kalplanområdet kan anvendes. 

! Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at pla-
nen er forelagt og vedtaget i byrådet. 

! Et matrikelkort, som viser afgrænsningen af 
området i forhold til ejendomsskel. 

! Et Lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens 
bestemmelser og er juridisk bindende for områdets 
udnyttelse. 

! En illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggel-
se og anlæg kan udføres efter planen. Illustrations-
planen er vejledende og ikke juridisk bindende. 

Hvornår skal der laves en lokalplan? 
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave 
lokalplan, før der gennemføres større udstykninger 
eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedriv-
ning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lo-
kalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommune-
planens virkeliggørelse, eller når der skal overføres 
arealer fra landzone til byzone. 

Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at 
beslutte at udarbejde en lokalplan, hvis man for eksem-
pel ønsker en offentlig diskussion om et projekt. 

Lokalplanlægning skal sikre større sammenhæng i 
planlægningen og inddragelse af borgerne heri. 

Offentlig høring 
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, skal 
det udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger. I den 
periode har borgerne lejlighed til at komme med be-
mærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når 
høringen er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstræk-
ning man kan imødekomme eventuelle indsigelser og 
ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages ende-
ligt. 

Hvis byrådet efter den offentlige høring vil foretage så 
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt 
planforslag, starter proceduren forfra med offentliggø-
relse af et nyt lokalplanforslag. 

Lokalplanens konsekvenser 
Ejendomme, som er omfattet af lokalplanforslaget, må 
ikke ændres i strid med forslaget. Det gælder indtil 
planen endeligt vedtaget - dog højst 1 år efter at lokal-
planforslaget er offentliggjort. 

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, 
må der ikke etableres nye forhold i strid med planens 
bestemmelser. 

Lovlige eksisterende forhold, som er etableret før lo-
kalplanen, kan fortsætte som hidtil - også efter ejerskif-
te. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gen-
nemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i 
planen. 

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i 
lokalplanens bestemmelser. 

Klager 
Den endelige plan kan indklages for Naturklagenævnet, 
hvad angår retslige spørgsmål. Dvs. om lokalplanens 
procedure og indhold er udarbejdet, som det foreskri-
ves i den gældende lovgivning. 

Der kan derimod ikke klages over planens indhold. 

Klage skal indgives til: 

Naturklagenævnet 
Frederiksborggade 15 
1360 København K 

senest fire uger efter lokalplanens offentliggørelse. 

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette 
ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen 
fra Naturklagenævnet. 
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Redegørelse 

Lokalplanens baggrund og formål 
Erhvervsområdet i Rønnede har udviklet sig 
over en årrække, hvor forskellig planlægning 
og administrationspraksis har formet området. 

Byrådet ønsker med nærværende lokalplan at 
videreudvikle kommunens erhvervsområde 
som en samlet helhed, hvor fælles bestemmel-
ser for områdets anvendelse kan sikre gode 
tilkørselsforhold, forbygge konflikter og ska-
be en fin overgang til det omgivende åbne 
landskab. 

Byrådet lægger vægt på, at området fremover 
vil tilbyde såvel nye som gamle virksomheder 
præsentable rammer om virksomheden og 
produktionsforhold, der skaber sikkerhed for 
virksomhedernes investeringer på kort og på 
lang sigt. 

Lokalplanområdet 

Størrelse og beliggenhed 
Området, der udgør ca. 66,7 ha, afgrænses af 
Vordingborgvej mod vest, Faksevej mod syd 
og Skov Torupvej mod øst. Mod nord afgræn-
ses området dels af Hegnstoften og dels af 
hegning mod det åbne land.  

Anvendelse og zonestatus 
Lokalplanens vestlige del er i dag i anvendel-
se til blandet erhverv, som omfatter bl.a. kon-
tor, håndværksvirksomhed, arealkrævende 
detailhandel, lager, vognmænd samt industri-
virksomhed for jern og metal og fødevarer. 

Der er endvidere 26 boliger i området. 

Området ligger delvist i byzone. Den nordøst-
lige del af området ligger i landzone. 

Eksisterende bebyggelse og anlæg 
Områdets eksisterende bebyggelse er meget 
blandet. Der findes nyere og ældre erhvervs-
byggeri, som spænder fra lagerhaller af stål-
plader til mere eksklusivt kontorbyggeri. Der 
findes endvidere et antal boliger i området.  

Bebyggelsen er overvejende nyere, men der er 
også enkelte gamle bygninger fra før, området 
blev anvendt til erhverv. 

Flere af de ældre bygninger er velholdte og 
karakteristiske. Der er dog ingen særlige be-
varingsinteresser i den eksisterende byg-
ningsmasse. 

Trafikale forhold 
Lokalplanområdet vejbetjenes af Industrivej. 
Industrivej former en vejbøjle fra Faksevej 
igennem området. Herfra giver mindre for-
bindelsesveje og stikveje adgang til områdets 
ejendomme.  

Der er fra Industrivej en udkørsel til Vording-
borgvej. 

Omgivelser  
Mod syd grænser lokalplanen op til Rønnedes 
centerområde og større boligområder syd for 
Faksevej. 

Mod nord og øst er der åbent land med spredt 
landbrugsbebyggelse. Herunder ligger et antal 
boliger op til erhvervsområdet. 

Vest for Vordingborgvej er der ligeledes 
åbent land med spredt bebyggelse. Flere boli-
ger ud til Vordingborgvej ligger tæt på lokal-
planområdet. 

Luftfoto af lokalplanområdet 
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Lokalplanens indhold 

Disponering 
Den vestlige del af området er næsten udbyg-
get omkring Industrivej samt nogle af de min-
dre fordelingsveje. Her findes enkelte ledige 
grunde. 

Lokalplanen disponerer det nye område mod 
øst med en ny stamvej fra Industrivej, som 
forbinder det etablerede erhvervsområde med 
den nye østlige del. En sammenhængende 
forbindelsesvej betjener de nye erhvervsarea-
ler og fastlægger den overordnede struktur i 
området. 

Ved enden af hver vej udlægges et mindre 
grønt friareal. Dette areal giver mulighed for 
kik ud i landskabet, når man kører af områ-
dets større veje, og trækker på den måde luft 
og landskabet ind i området. Områdets grønne 
friarealer kan endvidere anvendes af områdets 
beskæftigede i pauser og lignende. 

Lokalplanen opdeler området i fem delområ-
der, hvor der kan placeres forskellige former 
for virksomheder. 

Denne opdeling sker for at forebygge miljø-
konflikter i forhold til omgivelserne og ind-
byrdes mellem virksomhederne i området. 

 

Anvendelse 
Området udlægges til erhvervsvirksomhed. 

Lokalplanområdets fem delområder kan an-
vendes til forskellige former for virksomhe-
der.  

I det følgende er anvendt en klassifikation af 
virksomheder efter Miljøstyrelsens ”Håndbog 
om Miljø og Planlægning”. Beskrivelse af de 
virksomhedsklasser, som er mulige at placere 
i området, findes i bilag A. 

Delområde I 
Delområde I er forbeholdt virksomheder i 
klasse 1-3, som ikke giver særlig belastning af 
de omkringliggende områder med miljøgener. 
Her er der taget hensyn til boligområderne 
syd for Faksevej og til den fremtidige anven-
delse af arealerne vest for Vordingborgvej. 

De to delområder I’s beliggenhed ved de store 
indfaldsveje Faksevej og Vordingborgvej gi-
ver virksomhederne i dette område en stor 
synlighed. Delområdet er derfor forbeholdt 
virksomheder, som ønsker at udnytte denne 
synlighed. For eksempel i form af detailhan-
del, showrooms eller lignende form for præ-
sentabel facade mod vejene. 

Delområde II 
Delområde II udlægges til virksomheder i 

Tekniske installationer Skiltning 
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klasse 2-3 med en begrænset miljøpåvirkning 
af omgivelserne og virksomhederne indbyr-
des. 

I dette delområde kan der placeres hånd-
værksmæssige erhverv, vognmænd og lignen-
de mindre virksomheder. 

Delområde III 
Delområde III forbeholdes til virksomheder i 
klasse 1-2 som kontorer, servicevirksomhe-
der, laboratorier og mindre værksteder for 
bl.a. elektronik, bogbinderi o.l., der ikke bela-
ster omgivelserne og virksomhederne indbyr-
des i området. 

Delområde IV 
Dette delområde udlægges til egentlige indu-
strivirksomhed i klasse 3-5. Her kan der pla-
ceres mere belastende virksomhedstyper som 
for eksempel maskinfabrikker, betonfabrik-
ker, møbel- og træindustri samt jern- og me-
talindustri. 

Delområde V 
Visse industrivirksomheder har en produk-
tion, som er følsom overfor støv og lugt. Det 
gælder blandt andet levnedsmiddelvirksom-
heder og virksomheder indenfor elektronik og 
biokemi. 
For at tilgodese lokalisering af sådanne virk-
somheder er delområde V forbeholdt virk-
somheder i klasse 3-5, der ikke medfører 
støv- eller lugtgener. 

Detailhandel 
Der må ikke foregå handel med dagligvarer i 

området. 

Der kan i lokalplanområdet foregå handel 
med udvalgsvarer for særligt pladskrævende 
varegrupper. Det kan fx dreje sig om handel 
med maskiner, biler, fritidsbåde, camping-
vogne, trælast og byggevarer. 

Der kan endvidere etableres salgslokaler på 
maksimalt 200 m2 til en virksomhed for han-
del med produkter, som produceres på virk-
somheden. 

Boliger 
Der kan ikke etableres nye boliger i lokal-
planområdet. 

Bebyggelse 
Den fremtidige bebyggelse i området vil være 
afhængig af produktionsforholdene i den en-
kelte virksomhed. Nogle virksomheder kræ-
ver store produktionshaller, mens andre virk-
somheder primært består af kontorer og salgs-
lokaler. 

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i 
op til 12 m højde. Det skal sikre, at produkti-
onshaller med stort spænd kan udføres med en 
hensigtsmæssig tagkonstruktion. Endvidere 
har visse af de virksomheder, som lokalplanen 
giver mulighed for, produktionsanlæg, som 
kræver større højde end 8,5 m.  

Dette er en ændring af kommuneplanens 
rammebestemmelser på 8,5 m.  

Ny bebyggelse kan uanset bygningens højde 
højst opføres med to etager. 

For at sikre, at den enkelte ejendom i området 

Ældre bebyggelse i området Nyplantede vejtræer 
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ikke bebygges for massivt, har lokalplanen 
bestemmelser om, hvor meget der kan bygges 
på hver enkelt ejendom. 

Erhvervsvirksomheder kan typisk have meget 
store bygninger uden særligt stort bruttoeta-
geareal. Derfor regulerer lokalplanen ikke 
bebyggelsestætheden med bebyggelses-
procent, men som volumenen af bygningerne 
i forhold til det bebyggede areal. 

Friarealer og beplantning 
For at give præsentable tilkørselsforhold til 
området er der udlagt nogle mindre grønne 
friarealer og beplantningsbælter i lokalplanen. 
Det skal medvirke til, at området tegner en 
samlet helhed trods de meget forskelligartede 
virksomheder, som bebor lokalplanområdet. 

Beplantningsbælter ud mod det åbne land skal 
sikre området en god indpasning i landskabet. 

Trafik 
Lokalplanen udlægger areal til nye veje, der 
skal sikre, at der er en funktionel og trafiksik-
ker adgang til alle virksomheder i området. 

Ud fra de overordnede veje i området kan der 
etableres stikveje ind til virksomhederne, i 
forhold til de behov en kommende udstykning 
giver. 

Tekniske anlæg 
Der løber eksisterende hovedledninger for 
kloak og gas igennem området. Så længe dis-
se ledninger fører igennem området kan der 
ikke opføres bebyggelse eller plantes træer 
ovenpå ledningerne. 

Lokalplanens sammenhæng med an-
den planlægning 

Detailhandel  
Lokalplanen giver visse muligheder for de-
tailhandel med udvalgsvarer for pladskræven-
de varegrupper og salg af egne produkter fra 
virksomhederne. 

Udnyttelse af disse muligheder vurderes at 
styrke kommunens detailhandel i forhold til 
de større centre i regionen. 

Der er i dag flere butikker for disse typer af 
detailhandel inden for lokalplanområdet og 
lokalplanen udvider ikke den gældende plan-
lægnings mulighed for etablering af detail-
handel i området. 

Etableringen af butikker vurderes ikke at give 
særlige problemer i forhold til trafikafvikling, 
da området har gode tilkørselsforhold. 

Regionplanens retningslinier er gældende 
indtil der er udarbejdet nye detailhandelsbe-
stemmelser for hele kommunen i den kom-
mende kommuneplan. 

Fredning og naturbeskyttelse 
Der er ingen fredninger eller områder, der er 
omfattet af naturbeskyttelsesloven i lokal-
planområdet.  

Kommuneplanen 
Lokalplanens område er omfattet af kommu-
neplanens rammeområde E1, som udlægger 
området til erhvervsanvendelse. 

Med lokalplanen bliver det muligt at opføre 
bebyggelse i op til 12 m højde. Det er en æn-
dring af kommuneplanrammernes bestemmel-
se om maks. 8,5 m højde. 

Lokalplanen ledsages derfor af et tillæg til 
kommuneplanen, som sikrer, at lokalplanen er 
i overensstemmelse med kommuneplanen. 

Kommuneplantillægget fastlægger endvidere 
rammer for detailhandelen, der supplerer 
Kommuneplan 2000’s planlægning for detail-
handel i forhold til senere lovændring og re-
gionplanlægning. 

Lokalplan eller byplanvedtægt 
Der er to eksisterende lokalplaner i området: 
Lokalplanen nr. 3 og lokalplan nr. 19.  

Lokalplan 19 aflyses med denne plans endeli-
ge vedtagelse og offentliggørelse. 
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Lokalplan nr. 3 ophæves med denne lokal-
plans endelige vedtagelse og offentliggørelse 
med undtagelse af bestemmelserne i §10 om 
grundejerforening. 

Disse bestemmelser bevares, da eksisterende 
grundejere ellers ikke længere vil være for-
pligtet til at tilslutte sig grundejerforeningen, 
hvis bestemmelserne aflyses. 

Miljøforhold 
Virksomheder inden for området er til enhver 
tid underlagt den gældende miljølov. Det be-
tyder, at der - uanset lokalplanens bestemmel-
ser - ikke kan etableres virksomheder, som 
påfører eksisterende boliger eller anden miljø-
følsom anvendelse urimelige miljøgener.  

 

 Dag Aften og  
helligdage 

Nat 

1. Erhvervs- og 
industriområder 

70 dB 70 dB 70 dB 

2. Erhvervs- og 
industriområder 
med forbud mod 
generende virksom-
heder 

60 dB 60 dB 60 dB 

3. Områder for 
blandet bolig- og 
erhvervsbebyggelse, 
centerområder 

55 dB 45 dB 40 dB 

4. Etageboligområ-
der 

50 dB 45 dB 40 dB 

5. Boligområder for 
åben og lav bolig-
bebyggelse 

45 dB 40 dB 35 dB 

6. Sommerhusom-
råder og offentligt 
tilgængelige rekrea-
tive områder 

40 dB 35 dB 35 dB 

 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser  

Som vejledning til administration af støj har 
Miljøstyrelsen udsendt en ”Vejledning nr. 5 
om Ekstern Støj fra Virksomheder”, 1984. 
Heri er fastlagt nogle støjgrænser i forhold til 
forskellige anvendelser, som der vil blive ta-
get udgangspunkt i.  

Jordforurening 
Der er ikke registreret jordforurening eller 
potentiel jordforurening hos Storstrøms Amt. 

Storstrøms Amt er ved planens udarbejdelse i 
gang med at indsamle oplysninger om forure-
nede grunde. Amtet bør derfor kontaktes in-
den opstart af byggeri. 

Stødes der under byggeri og anlæg i området 
på jordforurening, skal arbejdet straks stand-
ses i henhold til depotloven og forureningen 
anmeldes til kommunen. 

Teknisk forsyning 

Vand 
Lokalplanområdet forsynes med vand fra 
Rønnede Vandværk. 

Varme 
Lokalplanområdet indgår i energidistrikt 1 i 
varmeplanen og varmeforsynes med naturgas. 

Der er tilslutningspligt til naturgasforsynin-
gen. 

Spildevand 
Området er omfattet af Rønnede Kommunes 
Spildevandsplan med undtagelse af matr. 3q, 
Skoverup By, Ulse. 

En del af lokalplanområdet er allerede kloake-
ret med separat system, den øvrige del kloa-
keres af Rønnede Kommune ligeledes med 
separatsystem. 

Spildevandet ledes til Kongsted Renseanlæg. 
Indholdet af forurenende stoffer i industrispil-
devandet må ikke uden Byrådets tilladelse 
overskride indholdet i almindeligt husspilde-
vand og skal overholde bestemmelser i Røn-
nede Kommunes Spildevandsplan. 

Regnvand afledes via bassin og olieudskiller 
til det rørlagte vandløb Fakse Å eller nedsives 
på den enkelte grund. 

Nedsivning af regnvand kan ske ved etable-
ring af faskine. Det skal bemærkes, at faskine-
løsningen er afhængig af de lokale jordbunds-
forhold, grundvandspejlets beliggenhed m.v.  
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Renovation 
Renovation sker i henhold til kommunens til 
enhver tid gældende regulativ. 

Tilladelser eller dispensationer fra an-
dre myndigheder 

Jordbrugskommissionen: 
Der er landbrugspligt på følgende ejendom-
me: 9i, 9g og 9a Åstrup By, Kongsted.  

Der må ikke foretages ændringer af eksiste-
rende forhold før Jordbrugskommissionen har 
godkendt, at landbrugspligten ophæves for 
dette areal. 

Storstrøms Amt 
Der kan ikke etableres tilslutning til amtsve-
jene Faksevej og Vordingborgvej uden tilla-
delse fra vejmyndigheden i Storstrøms Amt 
eller anden myndighed der på det aktuelle 
tidspunkt har ansvaret for disse veje. 

Politiet 
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives 
tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der 

kan have væsentlig betydning for færdslens 
sikkerhed og afvikling. 

Servitutter 
Private servitutter eller andre tilstandsservi-
tutter, der er uforenelige med lokalplanen, 
fortrænges af planens bestemmelser. 

Følgende servitutter fortrænges af planen og 
aflyses i forbindelse med planens vedtagelse: 

! Matr. nr. 3 ad Skoverup By, Ulse: Doku-
ment om hegn, hegnsmur vedr. 3-x 
13.7.1968. 

! Matr. nr. 3 af Skoverup By, Ulse: Be-
plantningsbælte 30.1.1975. 

Ejere og bygherrer og deres rådgivere bør 
sikre sig overblik over tinglyste servitutter, 
der har betydning for bygge- og anlægsarbej-
der. Man skal være opmærksom på, at ikke 
alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Der-
for bør relevante forsyningsselskaber høres, 
forinden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx 
dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, 
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasled-
ninger og spildevandsledninger. 
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Kommuneplantillæg nr. 5 
Da lokalplanen ikke er i fuld overensstem-
melse med kommuneplanens rammeområde 
E1, er der udarbejdet et tillæg til Kommune-
plan 2000. Tillægget skal sikre, at planlovens 
krav om, at lokalplanlægningen skal være i 
overensstemmelse med kommuneplanen, er 
opfyldt. 

Kommuneplantillægget justerer rammeområ-
de E1, så det muliggør bebyggelse i en højde 
på op til 12 m. 

Kommuneplantillægget præciserer endvidere 
kommuneplanens rammebestemmelser om 
anvendelse. 

Detailhandel 
Inden for rammeområdet er det muligt at etab-
lere detailhandel for særligt pladskrævende 
varegrupper som fx biler, både, campingud-
styr, byggevarer, møbler, køkkener og tæpper. 
Butikker til pladskrævende erhverv må højst 
have et areal1) på 3.000 m2. 

Det er muligt at etablere butik på op til max 
200 m2 1) i tilknytning til erhvervsvirksomhed 
inden for rammeområdet, som udelukkende 
sælger varer, som er produceret på virksom-
heden. 

Der er i dag flere butikker for disse typer af 
detailhandel. Udnyttelse af disse muligheder 
vurderes at styrke kommunens detailhandel i 
forhold til de større centre i regionen. 

Etablering af butikker vurderes ikke at give 
særlige problemer i forhold til trafikafvikling, 
da området har gode tilkørselsforhold.

                                                 
1) Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker 
efter bygningsreglementets bestemmelser om bereg-
ning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af 
kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre 
end 1,25 m under loftet i kælderen, medregnes. 

Nye rammer: 
 

 
Område: E1 Rønnede erhvervsområde 

Anvendelse: Erhvervsformål såsom industri, lager, 
håndværksvirksomhed, servicevirk-
somhed, kontorer samt detailhandel for 
særligt pladskrævende varegrupper. 

Bebyggelsens 
art: 

Erhvervsbyggeri. 

Bebyggelses-
grad:  

Max 60 % for den enkelte ejendom. 

Bebyggelses 
højde og etage-
antal: 

Max 12. 
Max 2 etager. 

Zoneforhold: Byzone og landzone. Landzoneareal 
skal overføres til byzone med lokal-
planlægning. 

Lokalplan: Lokalplan nr. 3, Lokalplan nr. 19 aflø-
ses af ny lokalplan nr. 38. 

Andet: Butikker for særlig pladskrævende 
varegrupper må højst have et areal på 
3.000 m2. 

Butikker i tilknytning til erhvervsvirk-
somhed med salg af egne produkter 
må have en størrelse af max 200 m2. 

I øvrigt gælder Kommuneplan 2000’s 
generelle rammer. 
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Bestemmelser 
Lokalplan nr. 38 for erhvervsområde i Røn-
nede. 

I henhold til lov om planlægning fastsættes 
følgende bestemmelser for området, der er 
beskrevet i § 2: 

§1. Formål 
Lokalplanen har til formål: 

1.1 at sikre lokalplanens område til er-
hvervsformål; 

1.2 at forebygge interessekonflikter inden 
for lokalplanområdet; 

1.3 at sikre funktionelle, sikre og præsen-
table tilkørselsforhold til området; 

1.4 at overføre landzoneareal til byzone; 

1.5 at skabe en harmonisk overgang til det 
åbne land. 

§2. Område og zonestatus  
2.1 Lokalplanens område som er vist på 

kortbilag 1 udgør et areal på ca. 66,7 ha 
og omfatter følgende ejendomme: 

2e, 2h, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o 2p, 2q, 2r , 2s, 2t, 
2v, 2x, 2y, 2z, 3ab, 3ac, 3ad, 3af, 3ag, 3b, 3f, 
3q, 3t, 3u, 3v, 3x, 3y, 3z, 3æ, Skoverup By 
Ulse,  

9ea, 9ec, 9ee, 9cq, 9dg, 9dh, 9dk, 9dm, 9do, 
9dq, 9dr, 9ds, 9dt, 9dv, 9dx, 9dz, 9dø, 9l, 9r, 
Rønnede By, Vester Egede,  

9e, 9g, 9i, Åstrup By, Kongsted  

16e, 16g, 16h, 16i, 16k, 16l, 17eq, 32a, 32b, 
33a, 34b, 35a, 35a, 35ab, 35ac, 35af, 35ag, 
35ah, 35ai, 35ak, 35al, 35am, 35an, 35ao, 
35ap, 35c, 35d, 35e, 35f, 35h, 35i, 35k, 35l, 
35m, 35n, 35o, 35r, 35s, 35x, 35y, 35z, 35æ, 
35ø, 63, Kongsted By, Kongsted  

samt del af 9a, Åstrup By, Kongsted 
 
samt udstykninger heraf efter den 
01.07.03. 

2.2 Lokalplanens område er i byzone og 
landzone. 

Lokalplanens del af matrikel 9a, Rønne-
de By, Vester Egede, som er i landzone, 
overføres til byzone med denne lokal-
plans endelige vedtagelse og offentlig-
gørelse. Se kortbilag 1. 

2.3 Lokalplanen opdeler området i fem del-
områder, som er markeret på kortbilag 
2. 

§3. Arealanvendelse 
3.1 Området må kun anvendes til erhvervs-

formål. 

3.2 Delområde I er forbeholdt facadeer-
hverv, som har behov for synlighed i 
form af en repræsentativ facade mod 
Faksevej og Vordingborgvej. 

3.3 I delområde I kan der etableres virk-
somheder inden for virksomhedskatego-
ri 1-3 2). Se bilag A. 

3.4 Der kan i delområde I etableres detail-
handel for arealkrævende varegrupper. 
Det kan fx dreje sig om byggevarer, bi-
ler, fritidsbåde, campingvogne, møbler, 
tæpper og haveartikler. 

3.5 Butikker til pladskrævende detailhandel 
må højst have et areal 3) på 3000 m2. 

3.6 Delområde II kan anvendes til hånd-
værksvirksomheder og servicepræget 
industri i virksomhedskategori 2-3 2). Se 
bilag A. 

3.7 Delområde III kan anvendes til service-
virksomhed, kontorer, liberale erhverv, 
elektronikværksted og lignende i virk-
somhedskategori 1-2 2). Se bilag A. 

                                                 
2) Jf. ”Håndbog om miljø og planlægning”, Miljømini-
steriet , 1991 
 
3) Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker 
efter bygningsreglementets bestemmelser om bereg-
ning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af 
kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre 
end 1,25 m under loftet i kælderen, medregnes. 
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3.8 Delområde IV kan anvendes til indu-
strivirksomheder som fx maskinfabrik-
ker, betonfabrikker, vognmandsvirk-
somhed, møbel og træindustri og lig-
nende i virksomhedskategori 3-5 2). Se 
bilag A. 

3.9 Delområde V kan anvendes til industri-
virksomheder, som ikke medfører sær-
lige støv eller lugtgener i virksomheds-
kategori 3-5 2). Se bilag A. Det kan dre-
je sig om støv- og lugtfølsomme virk-
somheder som fx levnedsmiddelindu-
stri, elektronikindustri og laboratorier. 

3.10 Eksisterende virksomheder som falder 
udenfor de virksomhedsklasser, som er 
nævnt i §3.3, §3.6, §3.7, §3.8 og §3.9  
kan fortsætte og udbygges på den nuvæ-
rende placering indenfor miljølovens 
rammer og lokalplanens øvrige be-
stemmelser. 

Nye virksomheder på disse ejendomme 
skal opfylde kravene i disse paragraffer 
i lokalplanen. 

3.11 De grønne friarealer, som er markeret 
på kortbilag 2, må ikke bebygges eller 
anvendes til oplag af nogen art. Der kan 
dog opføres anlæg til teknisk forsyning 
jf. §3.13. 

Områderne må kun anvendes til fri- og 
opholdsareal eller jf. §3.11. 

3.12 Der må ikke etableres boliger eller an-
den miljøfølsom anvendelse i området. 

3.13 Der kan etableres lokaler for handel 
med produkter fra virksomhedens egen 
produktion, hvis de ikke overstiger et 
samlet areal 3) på 200 m2. 

3.14 Der må ikke foregå detailhandel i om-
rådet udover som beskrevet i §3.4 og 
§3.13. 

3.15 Der kan i området opføres anlæg til 
områdets tekniske forsyning, når de ik-
ke har en højde over 2,5 m og fylder 
højst 20 m2. 

3.16 Permanent oplag må kun finde sted in-
den for bygninger eller inden for særligt 
indhegnede arealer, der er indrettet til 
formålet. 

§4. Udstykning 
4.1 Inden for lokalplanområdet må der ikke 

udstykkes grunde mindre end 1.500 m2. 

4.2 Udstykninger eller sammenlægning af 
ejendomme skal ske efter en samlet 
plan, som skal godkendes af byrådet.  

§5. Bebyggelsens placering og om-
fang 

5.1 I delområde I langs Vordingborgvej og 
Faksevej skal byggeriets ene hovedfa-
cade placeres på den byggelinie, som er 
markeret på kortbilag 3, 20 m fra vej-
skel. 

5.2 Mindre bygningsdele som karnapper, 
frontespicer, indrykket terrasse o.l. kan 
gives et fremspring eller indrykning på 
op til 2,4 m fra facadebyggelinien. 

5.3 Området mellem facadebyggelinie og 
vejskel må ikke bebygges eller anven-
des til parkering eller oplag. 

5.4 Der må ikke bygges nærmere end 5 m. 
fra vejskel. Dette gælder også kommen-
de stikveje jf. §7.4. 

5.5 Der må ikke bebygges eller beplantes 
med træer inden for en afstand af 5 m 
fra midten af ledninger til kloak og gas, 
som er markeret på kortbilag 3. 

Flyttes ledningerne, gælder disse byg-
gelinier ikke længere. 

5.6 Bebyggelsens omfang, må ikke oversti-
ge 3 m3/m2 grundareal. 

5.7 Det bebyggede areal må ikke overstige 
50% af grundarealet. 

5.8 Bygninger må højst opføres i en højde 
af 12 m over terræn. 

Skorstene, antennemaster og lignende, 
som er nødvendige for virksomhedens 



Lokalplan nr. 38  Bestemmelser 

 Rønnede Kommune 15

produktion eller områdets tekniske for-
syning, kan dog have en større højde. 

5.9 Bygninger må højst opføres i to etager. 

§6. Bebyggelsens udseende 
6.1 Bebyggelse skal inden for hver ejendom 

have et harmonisk helhedspræg med 
hensyn til materialer, farver og former. 

6.2 Langs Vordingborgvej og Faksevej skal 
bebyggelsens repræsentative facade væ-
re vendt mod Vordingborgvej eller Fak-
sevej. Som hovedregel ved at placere 
administrations- eller udstillingslokaler 
på facadebyggelinien mod denne vej. 

6.3 Der må ikke anvendes blanke eller re-
flekterende tagmaterialer, bortset fra 
vinduer eller anlæg for udnyttelse af 
solenergi. 

6.4 Tekniske bygningsdele som for eksem-
pel udsugning, ventilation, klimaanlæg, 
med videre skal indeholdes i bygninger 
eller på anden måde indgå som en inte-
greret del af bygningens arkitektur. 

6.5 Skiltning skal foregå efter følgende ret-
ningslinier: 

• Ved stikvejes tilslutning til stamvej 
kan der opstilles ét skilt, der samlet 
oplyser om de virksomheder, som 
stikvejen giver adgang til. Skiltet må 
maksimalt fylde 0,4 m2 pr. virksom-
hed og højst være 1,8 m højt. 

• Ved hver virksomhed kan der opstil-
les ét skilt på maksimalt 4 m2. Skil-
tet må ikke være højere end 3,5 m 
over terræn. 

• Skiltning udover det ovennævnte 
skal foregå som skilte monteret på 
bygninger og må maksimalt udgøre 
3 m2 pr. 25 m facade. 

6.6 Der kan på hver ejendom opstilles højst 
3 flagstænger, som ikke må være højere 
end 12 m. 

Alle flagstænger på en ejendom skal 
placeres som en gruppe eller på en ret 
linie. 

§7. Veje, stier og parkering 
7.1 Der skal udlægges areal til følgende nye 

stamveje: A-B, C-D, E-F, C-E og F-D 
som vist på kortbilag 2. 

7.2 Stamveje skal udlægges i 15 m bredde 
med en kørebanebredde på mindst 7 m 
og med et vejprofil som vist på bilag B. 

7.3 Stikveje kan etableres fra stamveje efter 
behov i forhold til områdets udstykning 
efter de principper som er vist på illu-
strationsplanen på kortbilag 4. 

7.4 Stikveje skal udlægges i 10 m bredde 
med en kørebanebredde på mindst 6 m 
og med et vejprofil som vist på bilag B. 

7.5 Der skal på hver ejendom udlægges 
areal til parkering, så virksomhedens 
parkeringsbehov til ansatte, leverandø-
rer og besøgende til enhver tid kan 
dækkes på egen grund. 

7.6 Ved tilslutninger mellem stamveje, og 
hvor stikveje udmunder i stamveje skal 
der sikres oversigtareal på 3 x 10 meter 
målt fra vejskel. 

7.7 Hvor stamveje udmunder i Faksevej 
skal der sikres oversigtsareal på 15 x 
110 meter målt fra vejskel. 

7.8 Hvor stamveje udmunder i Vording-
borgvej skal der sikres oversigtsareal på 
25 x 130 meter målt fra vejskel 

7.9 I oversigtsareal jf. §7.7, §7.8 og §7.9 
må der ikke placeres genstande eller 
beplantning højere end 0,8 m. 

§8. Ubebyggede arealer 
8.1 Ubebyggede arealer skal med beplant-

ning eller belægning samt vedligehol-
delse gives et ordentligt udseende.  
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§9. Hegning og beplantning 
9.1 Der skal etableres beplantningsbælter i 

området af henholdsvis mindst 8 og 10 
m bredde som markeret på kortbilag 3. 

9.2 Hvis bebyggelse langs Vordingborgvej 
er udført efter bestemmelserne i lokal-
planen kan beplantningsbæltet mod 
Vordingborgvej udelades eller fældes. 

9.3 Beplantningsbælterne skal udføres med 
løvfældende træer. 

I etableringsfasen kan andre træarter 
dog anvendes som ammetræer. 

9.4 Langs Faksevej skal området mellem 
byggelinie og vejskel tilsås med græs 
eller blomstergræs og beplantes med 
enkeltstående løvfældende træer og bu-
ske. 

Hvis beplantningsbæltet langs Vording-
borgvej ikke etableres eller fældes jf. § 
9.3 skal dette areal beplantes og tilsås 
på samme måde. 

9.5 De grønne områder, som er markeret på 
kortbilag 2 skal tilsås med græs eller 
blomstergræs og beplantes med enkelt-
stående løvfældende træer og buske, så-
fremt de ikke inddrages som vejareal jf. 
§3.11. 

9.6 Hegning i naboskel, vejskel og mod 
grønne friarealer skal foregå som leven-
de hegn. 

Der kan som supplement til det levende 
hegn opsættes trådhegn på indersiden af 
hegnet i samme højde som det levende 
hegn, når det er fuldt udvokset. 

§10. Terrænregulering 
10.1 Der må foretages regulering af det na-

turlige terræn på op til +/- 1 m.  

Byrådet kan godkende en større terræn-
regulering efter en konkret vurdering af 
et velbelyst projekt. 

Dette vil ske efter planlovens bestem-
melser om dispensation fra lokalplanen. 

§11. Tekniske anlæg 
11.1 Ledninger til el, telefon, fællesantenne 

o.l. skal fremføres som jordledninger. 

11.2 Anlæg til områdets tekniske forsyning 
jf. §3.6, må have en højde af maks. 2,5 
m over terræn og højst fylde 20 m2 be-
bygget areal og skal udføres i overens-
stemmelse med den øvrige bebyggelse. 

Antennemaster og lignende kan udføres 
med større højde. 

§12. Grundejerforening 
12.1 Grundejerforening med medlemspligt 

for samtlige grundejere inden for lokal-
planens område skal oprettes senest når 
½ af lokalplanens område er bebygget. 

12.2 Grundejerforeningen skal forestå drift 
og vedligeholdelse af fælles fri- og op-
holdsareal samt private stier og fælles-
veje. 

12.3 Grundejerforeningens vedtægter skal 
godkendes af kommunens teknik- og 
miljøudvalg. 

§13. Betingelser for, at ny bebyggelse 
må tages i brug 
Før ny bebyggelse kan tages i brug, skal 
følgende være opfyldt: 

13.1 Uudnyttede arealer skal med beplant-
ning eller belægning jf. §8.1 være givet 
et ordentligt udseende. 

13.2 De beplantningsbælter, som er markeret 
på kortbilag 3, skal være etablerede. 

13.3 Der skal være etableret parkering jf. §7. 

13.4 Bebyggelsen skal være tilsluttet varme-
forsyning med naturgas. 

§14. Ophævelser af tidligere lokalplan 
og byplanvedtægt 

14.1 Lokalplan nr. 19 ophæves med denne 
lokalplans endelige vedtagelse og of-
fentliggørelse. 

14.2 Lokalplan nr. 3 ophæves med denne 
lokalplans endelige vedtagelse og of-
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fentliggørelse med undtagelse af be-
stemmelserne i §10 om grundejerfore-
ning. (disse bestemmelser er identiske 
med §12 i nærværende plan). 

§15. Servitutter 
15.1 Private servitutter eller andre tilstands-

servitutter, der er uforenelige med lo-
kalplanen, fortrænges af planens be-
stemmelser. 

15.2 Følgende servitutter fortrænges af pla-
nen og aflyses i forbindelse med pla-
nens vedtagelse: 

! Matr. nr. 3 ad Skoverup By, Ulse: 
Dokument om hegn, hegnsmur vedr. 
3-x 13.7.1968. 

! Matr. nr. 3 af Skoverup By, Ulse: 
Beplantningsbælte 30.1.1975. 

§16. Retsvirkninger 
16.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og 

offentliggjort, må ejendomme, der er 
omfattet af planen, kun udstykkes, be-
bygges eller anvendes i overensstem-
melse med planen. 

16.2 Den nuværende lovlige anvendelse af 
ejendomme i lokalplanområdet kan 
fortsætte som hidtil. 

16.3 Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at 
anlæg mv., som er indeholdt i planen, 
skal etableres. 

16.4 Byrådet kan meddele dispensationer, 
der ikke er i strid med planens princip-
per. 

16.5 Skønnes en ansøgning om dispensation 
at berøre naboer, skal der foretages en 
naboorientering, før dispensationen kan 
gives. 

16.6 Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendel-
se, som er i strid med planens princip-
per, kan kun etableres ved udarbejdelse 
af en ny lokalplan.





 

 

Bilag A 
 

Følgende virksomhedsklasser refererer til Miljøministeriets ”Håndbog om Miljø og Planlægning”, 
1991. I denne publikation findes uddybende beskriver af virksomhedsklasserne. 

 
Virksom-
hedsklasse 

Afstand til miljøfølsom 
anvendelse som fx boliger 

Eksempler på virksomheder inden for klassen 

1 0-20 m Klasse 1 omfatter de virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til 
nævneværdig påvirkning af omgivelserne og således kan integreres med 
boliger. Hovedparten af virksomhederne i denne klasse er forretninger, 
liberale erhverv, kontorer og små værksteder med butik. 

2 0-20 m Klasse 2 virksomheder giver anledning til ganske ubetydelig påvirkning 
af de nærmeste omgivelser og vil kunne indplaceres i områder, hvor der 
også findes boliger.. Denne klasse omfatter typisk mindre virksomheder 
af typen bogbinderier, elektronikværksteder og f.eks. laboratorier. 

3 50-100 m Klasse 3 omfatter virksomheder, som fra udendørs aktiviteter (herunder 
transport) og småafkast giver anledning til en mindre påvirkning af om-
givelserne. Virksomhederne bør placeres i industriområder evt. i randzo-
nen, hvis området er zonet, idet virksomhedstypen ofte vil være forenelig 
med forureningsfølsomme naboområder. Inden for denne klasse falder 
mange håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. 

4 50-100 m Klasse 4 omfatter de mindre belastende af de egentlige produk-
tionsvirksomheder. Som hovedregel bør de placeres i egentlige in-
dustriområder. Klassen rummer bl.a. visse levnedsmiddelfabrikker og 
mindre, overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakkerier. 

5 150 – 300 m Klasse 5 rummer mere belastende produktionsvirksomheder/fabrikker, 
såsom visse maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirk-
somheder. 

 

Der findes yderligere virksomhedsklasserne 6 og 7, men der er ikke mulighed for at placere så belastende virksomheder 
i dette område. 

 

Illustration fra” Håndbog om Miljø og 
Planlægning” 
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