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Lov om pLanLægning
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018) fastsættes herved følgende 
bestemmelser for det i § 2 nævnte område. 

Zoneinddeling
Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhuszoner og landzoner. Egentlig byudvikling kan kun 
finde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusområder, må som 
udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder om vinteren. Byrådet har 
dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan fortrinsvist anvendes til jordbrug, 
fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzone til byzone eller sommerhusområder kan 
kun ske ved lokalplan.

Kommuneplan
Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en oversigt 
over, hvor der fremover skal være boliger, erhverv, grønne områder, veje osv. I kommunepla-
nens rammedel fastlægges det overordnede indhold for lokalplanerne. Byrådet skal arbejde 
for, at kommuneplanen gennemføres.

Lokalplan
Lokalplanen er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet mindre 
område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om bygningers anvendelse, deres 
udformning og placering.  Vedtagne lokalplaner indberettes til plandata.dk.

Byrådet har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan - og kan i et begrænset 
omfang dispensere fra lokalplaners bestemmelser.

Der skal tilvejebringes lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større 
bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af større bebyggelser. Pligten til at udarbejde 
lokalplaner skal sikre sammenhæng i den kommunale planlægning samt borgernes indsigt i og 
indflydelse på planlægningen.

I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kommuneplantil-
læg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlægningen i mindst 2 
uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan vedtages endeligt. I denne 
periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til indholdet af planforslaget.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. 
Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål 
påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af 
lokalplanforslag nr. 1000-55, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr., 448 af 10. maj 2017) 
§ 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid 
fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller 
www.virk.dk. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager 
som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virk-
somhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-
portalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klagepor-
talen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune.

Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prø-
velse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt.
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indLedning
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 1000-55 for boliger ved Gl. Næst-
vedvej i Rønnede. 

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Lokalplan
Redegørelse
Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdet og dets beliggenhed, 
lokalplanen baggrund og formål, de eksisterende forhold i området samt de fremti-
dige forhold i lokalplanområdet.
Herefter redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, 
samt om den udførte miljøscreening af planen. Der oplyses, om det er nødvendigt 
med tilladelser og dispensationer fra kommunen eller andre myndigheder.

Lokalplanbestemmelser
I denne del er fastlagt bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige 
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden, samt bestem-
melser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med 
lokalplanens retsvirkninger for ejere, samt en vedtagelsespåtegning.

Kortbilag
Kortbilag viser lokalplanområdet og evt. delområders afgrænsning, bebyggelsesre-
gulerende forhold som f.eks. byggefelter og byggelinjer samt andre forhold der er 
relevante at vise i sammenhæng med lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med BM Arkitekter ApS.
Illustrationer er udarbejdet af H4 Arkitekter ApS.

offentLighedsperiode
Forslag til lokalplan 1000-55 for Boliger ved Gl. Næstvedvej i Rønnede og for-
slag til kommuneplantillæg nr. 21 er offentliggjort den xx.xx.xxxx. Planforslagene er i 
offentlig høring i perioden den xx.xx.xxxx til den xx.xx.xxxx.

Bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser sendes som e-post til:
plan2@faxekommune.dk

Eller som brev til: Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
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redegøreLse
baggrund 
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejeren om 
at etablere et boligområde på ejendommen, som ikke længere skal anven-
des til landbrugsformål. Arealet er på i alt ca. 1,6 ha og ligger klemt mellem 
resterne af den tidligere landsby Gl. Rønnede og golfbanen. Arealet kan kun 
vanskeligt udnyttes til jordbrugsformål.
I Faxe Kommuneplan 2013-2025 er en del af lokalplanområdet udlagt til 
boligformål og en del er udlagt til rekreative formål eller landbrugsformål. 
Boligudbygningen i Rønnede følger op på kommuneplanens intentioner om 
at udvikle bosætningen i kommunen.

Formål

Det er lokalplanens formål at udlægge lokalplanområdet til boliger, tæt/
lav bebyggelse. Tæt/lav bebyggelse kan være i form af række-, klynge- eller 
dobbelthuse. 
Lokalplanen skal skabe grundlag for en attraktiv boligbebyggelse med fælles 
grønne fri- og opholdsarealer.
Lokalplanen skal endvidere overføre den del af lokalplanområdet, som ligger 
i landzone, til byzone.

lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Rønnede syd for Gl. Næstved-
vej. Lokalplanområdet er vist på luftfoto og omfatter en del af matrikel 16a 
samt hele matrikel 5g Rønnede By, V. Egede. Et område på i alt  ca. 1,6 ha.
Vest, nord og øst for lokalplanområdet ligger boligbebyggelse og syd for 
ligger landbrugsjord.

Lokalplanområdet set fra luften
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Lokalplanområdet set mod øst ca. midt i området

Lokalplanområdet set fra den nuværende vejadgang ved Gl. Næstvedvej

Lokalplanområdet set fra vest fra gårdspladsen på gården ved Højen
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eksisterende Forhold

Området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse til jordbrug med en remise 
fra dengang området blev anvendt til ridebane. Mod Gl. Næstvedvej anven-
des en del af ejendommen desuden til parkering for ansatte i bostedet Gl. 
Næstvedvej 37. Ejeren af bostedet er i færd med at etablere p-pladser tæt på 
den vestlige indkørsel på egen ejendom til de ansatte, således at den nuvæ-
rende p-plads inden for lokalplanområdet kan nedlægges.
Udover remisen er der ingen eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet.
Lokalplanområdet har vejadgang fra Gl. Næstvedvej.
Terrænet er højest midt i området og falder let mod nord, sydøst og nordvest.
I skel mod Gl. Næstvedvej og mod naboen mod øst er der en del større træer. 
En del af disse træer bevares. 

lokalplanens indhold

Boligbebyggelsen etableres som dobbelt- og rækkehuse, der placeres i en 
skrå retning i forhold til Gl. Næstvedvej. Adgang til boligerne sker fra forto-

Lokalplanområdet set mod vest ca. midt i området

Eksempel på den nye bebyggelse set fra sydvest 
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vet og herfra via en fællessti. Til hver af boligerne etableres private belagte 
forarealer ved indgangssiden og en privat terrasse på den anden side. Skure 
integreres i den enkelte bolig.
Såfremt det måtte vise sig, at ejerne ønsker, at der i stedet etableres private 
haver til de enkelte boliger, skal det sikres, at ingen grund bliver mindre end 
250 m² inklusiv andel i fællesarealer. Haven til den enkelte bolig skal hegnes   
med levende hegn. 
Boligerne opføres i én etage og med en bygningshøjde på maks. 8,5 m. 
Mindst 50 % af facaden skal fremstå som blank murværk i tegl, pudset eller 
vandskuret. Tage skal udføres som valmede sadeltage med taghældning på 
minimum 250 og skal fremstå i røde tegl eller matsorte tagsten. 
Der forventes etableret 29 boliger i bebyggelsen. Bebyggelsesprocenten for 
den enkelte ejendom eller storparcel må ikke overstige 30%. 
De grønne arealer anlægges som fælles friarealer til brug for alle beboere i 
bebyggelsen. I skel mod de nord og øst for liggende naboer udenfor lokal-
planområdet skal der etableres levende hegn af løvfældende arter. 
I den vestlige del af lokalplanområdet etableres et fælles grønt område, som 
ikke må bebygges. Her etableres en regnvandssø, og der etableres en lege-
plads for beboerne i området. 

Eksempel på bebyggelse i samme stil som den bebyggelse, der planlægges i området 

Eksempel på den nye bebyggelse set fra legepladsen
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Vejadgang sker fra Gl. Næstvedvej ad en smal boligvej i 5,5 m bredde med 
1,5 - 1,8 m bredt fortov i den ene side. Den nye boligvej forventes at blive en 
privat fællesvej. Vejen slynger sig gennem området. Langs vejen etableres 
længdeparkering for bebyggelsen. Parkeringspladserne grupperes to og to 
med vejtræer imellem for at give vejen karakter. Centralt i området etableres 
et mindre fælles p-område. Der etableres 1,5 p-pladser pr. bolig. 
På veje og stier etableres belysning i overensstemmelse med Faxe Kommu-
nes belysningspolitik.
Der etableres fælles affaldsøer i tilknytning til hver af de ti husrækker.
Boligerne forventes opvarmet med varmevekslere.
Støjafskærmning(-er) skal etableres, hvis det er nødvendigt for at overhol-
de Miljøstyrelsens vejledende støjkrav for vejstøj fra Gl. Næstvedvej og Ny 
Næstvedvej. 

borgerinddragelse

I foråret 2018 gennemførte Faxe Kommune en forudgående offentligheds-
fase, hvor der er indkaldt idéer og forslag før planlægning for nye boliger i 
Rønnede, jf. planlovens § 23c.
 
Kommunen modtog ialt 3 høringssvar under idéfasen. Fra nærområdet var 
der bemærkninger om, at yderligere boligbebyggelse ikke er en god idé, da 
attraktionen for den eksisterende bebyggelse er at have udsigt ud over åbent 
land. Golfklubben var også imod ændringer i planforholdene, da de ønsker 
mulighed for at kunne erhverve jord til udvidelse af golfbanen. I forlængelse 
heraf har der været drøftelser med de parter, der ejer jorden i det område, 
der er omfatte af den gældende lokalplan for golfbanen. Det viser sig, at 
ejeren af arealet, der i dag er udlagt til udvidelse af golfbanen ønsker sin jord 
tilbageført til jorbrugsformål. Dette spørgsmål vil der blive taget stilling til i 
forbindelse med den næste kommuneplanrevision. 
 
Bemærkningernes fulde længe og Center for Plan og Miljøs anbefalinger 
fremgår af hvidbogen.

Lokalplanområdet set fra luften
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forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og regional planlægning

Grundvandsinteresser
Området ligger delvis inden for et område med særlige drikkevandsinteres-
ser (OSD). Området er ikke omfattet af et Boringsnært Beskyttelsesområde 
(BNBO) og ligger ikke inden for nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI).
Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vand-
forsyninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kommu-
nen skal friholde OSD og BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der medfø-
rer en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
Af bekendtgørelsen fremgår det endvidere, at forbuddet ikke gælder area-
ler, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og 
anlæg.
Det vurderes, at de planlagte 29 boliger ikke vil true grundvandsressourcen 
fordi:
• Del af det omhandlende areal er allerede udlagt til boligformål i kommu-

neplan 2013.
• Boligformål udgør ikke en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
• Området ligger ikke indenfor BNBO.

kommuneplan 2013-2025
I kommuneplan 2013 for Faxe kommune er lokalplanområdet beliggende 
indenfor rammeområde R-B1 og R-R2.

Område R-B1 er udlagt til boligformål, åben lav og tæt lav bebyggelse, dob-
belthuse, samt hotelfunktion. For rammeområdet er fastlagt en maksimal 
bebyggelsesprocent på 35% for åben lav bebyggelse på små grunde (min 500 
m2) og et krav om at fælles opholds- og friareal skal udgøre min. 10%. Der 
er ikke fastlagt en bebyggelsesprocent for tæt lav bebyggelse. Bebyggelse må 
max. opføres i 1½ etager. Området er beliggende i byzone.

Område R-R2 er udlagt til rekreativt område i form af golfbane o.lign. samt 
jordbrugsformål. Der er ikke fastlagt en bebyggelsesprocent for rammeområ-

Det skraverede område er OSD-område
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det. Bebyggelse til golfbanen må max. opføres i 2 etager. Området er belig-
gende i landzone og som en del af et større bevaringsværdigt landskab.

For den del af lokalplanområdet, som er omfattet af rammeområde R-R2 er 
lokalplanen ikke i overensstemmelser med kommuneplanens rammebestem-
melser vedrørende områdets anvendelse. 

Kommuneplantillæg nr. 21
Der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg nr. 21, der ændrer anvendel-
sen af en del af rammeområde R-R2 fra rekreativt område til boligformål, 
tæt lav boligbebyggelse, og som samtidig overfører området til byzone. 

eksisterende lokalplaner

En del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 1000-17. Lokal-
planen er inddelt i delområder, hvor delområde B er det delområde, som 
er relevant i nærværende lokalplan. Delområde B er udlagt til åbent lavt 
boligområde. Grunde må ikke udstykkes mindre end 700 m2. Der er fastlagt 
byggelinjer langs Gl. Næstvedvej. Disse skal opretholdes. Bebyggelsesprocen-

Rammeområder i Kommuneplan 2013-2025

Lokalplaner
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ten er fastsat til 25% og max 1½ etager. Hegn i naboskel må kun etableres 
som levende hegn, evt. suppleret af trådhegn, som i delområde B max må 
etableres i 1,2 m højde. Ved ny bebyggelse skal der etableres afskærmende 
beplantning mod det åbne land.

Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves den hidtil gældende lokalplan 
nr. 1000-17 for de dele af området, som er omfattet af denne lokalplan.

I den nye lokalplan udlægges området til tæt lav med en bebyggelsesprocent 
på 30 og med en bygningshøjde på max. 8,5 m. Grunde må ikke udstykkes 
mindre end 250 m2 inkl. andel af fællesareal. Der udlægges et fælles grønt 
område til bebyggelsen med bl.a. en legeplads.

Som nabo til lokalplanområdet mod øst ligger et boligområde, som er omfat-
tet af Lokalplan nr. 1000-44. Lokalplanen muliggør etablering af åben lav og 
tæt lav boligbebyggelse. Grunde må ikke udstykkes mindre end 800 m2 for 
åben lav bebyggelse og 350 m2 for tæt lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten 
er fastsat til 25 for åben lav og 35% for tæt lav. Der er udlagt areal til fælles 
friareal i bebyggelsen.

Mod syd er området omfattet af Lokalplan nr. 1200-21, som udlægger områ-
det til en 18 hullers golfbane, par 3 bane, klubhus, bygninger til materiel og 
parkeringspladser. Lokalplanen indeholder krav til beplantning og  at ny be-
plantning skal tilpasse og forstærke de eksisterende landskabelige kvaliteter.

diverse udpegninger

Beskyttede sten og jorddiger
Langs den østlige afgrænsning af lokalplanområdet, er der registreret et 
beskyttet jord-/stendige, der løber nord-syd i skel, se kortbilag 6. Tilstanden 
af diget må ikke ændres. 

Vejbyggelinje
På ejendomme langs Gl. Næstvedvej er tinglyst en vejbyggelinje, der fast-
lægger, at der ikke må opføres bygninger eller andre faste anlæg indenfor en 
afstand af 10 meter fra vejmidte.

§3-beskyttede naturområder
Der er ikke §3-beskyttede naturområder indenfor lokalplanens område, men 
på naboejendommen mod øst ligger en §3-beskyttet sø. Lokalplanens anven-
delser forventes ikke at påvirke søen. 

traFikForhold

Lokalplanområdet får vejadgang fra Gl. Næstvedvej. Nye boligveje skal ud-
lægges efter princippet vist på kortbilag 3. 

Der skal etableres 1,5 p-pladser pr. bolig i tæt lav boligbebyggelse. P-pladser 
etableres langs adgangsvejen og på mindre p-områder i bebyggelsen.

tekniske forhoLd
Ny bebyggelse skal tilsluttes områdets forsyningsanlæg og ledninger for vand 
og el. Kabler og rør i området skal fremføres i jorden.
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energiForsyning

Cerius er netselskab i området, dvs. at de har ansvaret for en sikker elforsy-
ning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er 
det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

varmeForsyning

Området ligger udenfor kollektiv varmeforsyningsområde. Bygningsopvarm-
ning skal ske som individuel opvarmning eller efter et godkendt varmepro-
jekt. 
 

vandForsyning

Området forsynes med vand fra Rønnede vandværk, og ny bebyggelse skal 
tilsluttes ovennævnte vandværk.

regn- og spildevand

Matrikel 16a Rønnede By, V. Egede er omfattet af spildevandsplanen og er 
udlagt til spildevandskloakering, dvs. et afløbssystem hvor der kun må til-
sluttes spildevand, mens grundejerne i det pågældende område selv må sørge 
for bortledning af tag- og overfladevand ved nedsivning eller afledning til 
lokale grøfter eller vandløb. Matrikel 5g Rønnede By, V. Egede ligger udenfor 
spildevandsplanen og vil blive udlagt til spildevandskloakering ved et tillæg 
til spildevandsplanen. Tillægget vil blive udarbejdet i en særskilt proces. 
Der er i lokalplanen stillet krav om etablering af et regnvandsbassin til for-
sinkelse af regnvand. Der er derfor planlagt etableret en regnvandssø inden-
for lokalplanområdet, hvortil regnvand fra tage og befæstede arealer ledes. 
Faxe Forsyning har oplyst, at regnvandsbassinet skal have et stuvningsvo-
lumen på ca. 550 m3 og derudover ca. 200 m3 til det permanente vandspejl. 
Søen vist på kortbilag 6 er udlagt i en størrelse på ca. 240 m2. Den yderste 
stiplede ring er på ca. 1.210 m2. Det regnvandstekniske anlæg kan med fordel 
etableres som bassiner med forskellige dybder for at forbedre vilkårene for 
dyr og planter.

klimatilpasning

I Rønnede er der i ”Handleplan for klimatilpasning, 2013” udpeget arealer 
med risiko for oversvømmelse ved en 100-årshændelse. Lokalplanområdet 
er ikke udpeget som risikoområde i Klimahandleplanen. I den nordlige del 

Blue spot områder
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af lokalplanområdet er der en lavning, der er udpeget som blue spot område 
i kommunens kortlægning. Det skal derfor sikres ved udformning af den nye 
bebyggelse, at der ikke sker skader som følge af oversvømmelse.

aFFald og genbrug

I henhold til Faxe Kommunes Affaldsplan 2014-2024 gælder det for alle 
grundejere i kommunen, hvor der forekommer dagrenovation, at der er pligt 
til at benytte kommunens renovationsordning.

miLjøforhoLd
støj

Støj fra veje
Ifølge Miljøstyrelsens “Vejledning om støj fra veje”, skal der ved ny bebyg-
gelse til støjfølsom anvendelse - eksempelvis boliger – afværges gener fra 
biltrafik som støjkilde.
Iht. Planlovens § 15a stk. 1 gælder følgende: “En lokalplan må kun udlægge 
støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmel-
ser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v.[...], kan sikre den 
fremtidige anvendelse mod støjgener”.
I boligområder må støjniveauet fra veje ikke overskride Lden 58 dB. 
Ifølge kommuneplanens afsnit 7.9 Støj, påfører trafikken fra kommunens 
fordelingsveje, herunder Gl. Næstvedvej, omgivelserne støjgener i en afstand 
på 50 meter på hver side af vejen. Fra kommunens gennemfartsveje, herun-
der Ny Næstvedvej, påfører trafikken støj i en afstand af 75 m og fra motor-
vejen i en afstand af 250m.
Støjzonen på 50 meter bygger på, at den maksimale hastighed på gennem-
fartsveje er 80 km/t. 
På strækningen af Gl. Næstvedvej ud for lokalplanområdet er hastigheden 
nedsat til 50 km/t og dermed vil den reelle støjbelastning i lokalplanens 
område være mindre. Derudover er der anlagt en hævet flade på Gl. Næst-
vedvej umiddelbart vest for lokalplanområdet, hvilket medfører en yderligere 
fartdæmpning.
På strækningen af Ny Næstvedvej er hastigheden 80 km/t.
Støjen fra motorvejen ligger ifølge oplysninger på arealinformation.dk under 
det tilladte for boligbebyggelse inden for lokalplanområdet. 
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres et støjhegn mod
Gl. Næstvedvej og Ny Næstvedvej.
Alt i alt vurderes det, at det vil være muligt, at overholde de vejledende krav, 
i forhold til støj fra veje, på boligernes opholdsarealer.
Overholdelse af støjgrænsen indendørs sikres via byggeriets udformning og 
materialevalg, herunder om nødvendigt anvendelse af støjvinduer.

jordForurening

Der er ikke kortlagt jordforurening inden for lokalplanens område. 
En del af lokalplanområdet er beliggende i byzone og er derfor områdeklassi-
ficeret som lettere forurenet. Den del af lokalplanområdet, der er beliggende 
i landzone, vil med lokalplanens vedtagelse blive overført til byzone, hvorved 
området automatisk områdeklassificeres som lettere forurenet. 
Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer, samt ændring af arealanven-
delsen til følsom anvendelse, kræver en tilladelse efter jordforureningslo-
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vens § 8. Ved flytning af jord fra kortlagte arealer samt arealer omfattet af 
områdeklassificeringen, skal der indgives anmeldelse og udtages analyser i 
henhold til jordforureningsloven § 50 samt jordflytningsbekendtgørelsen.

museumsloven - Fund og Fortidsminer

Der er ikke registreret fund og fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan 
dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet f.eks. i forbindelse 
med byggemodning. Jf. Museumslovens § 25 kan bygherren, eller den for 
hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsæt-
ning af arbejdet anmode Museum sydøstdanmark om en udtalelse. Såfremt 
der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres fund af fortids-
minder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og 
fundet skal anmeldes til Museum sydøstdanmark, jf. museumslovens §27.

miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(Lov nr. 448 af 10. maj 2017) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelses-
niveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse af pla-
ner og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme 
en bæredygtig udvikling.
I henhold til denne lov er der foretaget en screening af lokalplanens indvirk-
ning på miljøet.
Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få 
en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet 
af krav om miljøvurdering af planer, da:
• Området er præget af eksisterende bebyggelse og infrastrukturanlæg, vil 

det kommende boligområde ikke påvirke oplevelsen af det bevaringsvær-
dige landskab og geologiske interesseområde negativt.

• Der stilles krav om håndtering af spillevand og forsinkelse af regnvand.
• Området ikke ligger indenfor Boringsnære Beskyttelsesområder BNBO.
Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med 
planforslaget.

servitutter
Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 16A:
Dokument lyst d. 1.10.1937 nr. 14245-27 om færdselsret mv. fastlægger byg-
gelinjer langs Gl. Næstvedvej på 10 m fra vejens midtlinje.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberetti-
get er Faxe Kommune.

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer

landsbrugsloven - landbrugspligt

På matr. nr. 5g er der landbrugspligt jf. §2 i lov om landbrugsejendomme. 
Lokalplanen forudsætter, at landbrugspligten ophæves efter §6 i lov om 
landbrugsejendomme. Indtil lokalplanen gennemføres, fastholdes land-
brugspligten.
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landbrug

Lokalplanens naboområde er undersøgt for landbrug med dyrehold. Det vur-
deres, at der ikke er problemer i forhold til dyrehold fra naboejendomme.

LokaLpLanens gennemføreLse
Der er ingen handlepligt i forhold til en vedtaget lokalplan, og det kan derfor 
ikke slås fast, hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret. Det for-
ventes dog, at lokalplanens muligheder i forhold til etablering af nye boliger 
bliver realiseret snarest efter lokalplanens vedtagelse.
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 1000-55 for boliger ved Gl. Næstvedvej i Rønnede

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018) fastsættes herved 
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanens formål, at :
• muliggøre etablering af en tæt lav boligbebyggelse i form af række-, 

klynge- eller dobbelthuse.
• skabe grundlag for en attraktiv boligbebyggelse med fælles grønne fri- 

og opholdsarealer.
• overføre den del af lokalplanområdet, som ligger i landzone, til byzo-

ne.

§2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: matr. nr. 5g og del af 

16a, Rønnede By, V. Egede.
2.3 Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, som vist på kortbilag 1.
2.4 En del af lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzo-

ne.
2.5 En del af lokalplanområdet er beliggende i landzone, som vist på kort-

bilag 1 og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone.

§3 Anvendelse
3.1 Delområde I udlægges til boligformål, rekreative fællesarealer, tekni-

ske anlæg, parkering og veje. Inden for delområde I kan der etableres 
tæt lav boliger i form af række-, klynge- og dobbelthuse med i alt 
maks. 30 boliger.

3.2 Delområde II udlægges til rekreative fællesarealer og tekniske anlæg. 
Inden for delområde II kan der etableres regnvandsbassin og lignende 
anlæg til regnvandshåndtering.

3.3 Der kan opføres bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets 
tekniske forsyning, herunder transformerstationer og andre tekniske 
funktioner. Tekniske anlæg og bygninger skal placeres under hensyn-
tagen til omgivelserne. Eventuelle bygninger må gives et maksimalt 
areal på 15 m² og en maksimal højde på 3 meter.

§4 Udstykning
4.1 Lokalplanens område kan udstykkes i flere storparceller med en 

grundstørrelse på min 1000 m2, som i princippet på kortbilag 2. 
(Forklaring: Ved storparcel forstås parceller med flere boliger på den 
enkelte parcel.) 

4.2 Indenfor lokalplanens område må der udover §4.1 kun udstykkes bo-
liger med en grundstørrelse til boliger på minimum 250 m2 inkl. andel 
i fællesarealet, som vist i princippet på kortbilag 2. Fællesarealet for-
deles således, at summen af grundareal samt andel i fællesareal bliver 
den samme for alle boliggrunde indenfor lokalplanområdet. 
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4.3 Fællesarealet består af opholdsarealet inkl. regnvandsbassin, arealer 
til affaldshåndtering, vej-, sti-, fortovs- og parkeringsarealer i for-
ening. 

4.4 Fællesarealet, jf. pkt. 4.3, skal vedligeholdes af grundejerforeningen, 
jf. §11.

4.5 Indenfor lokalplanens område kan der udstykkes til brug for tekniske 
anlæg, herunder regnvandsbassin, tekniske anlæg og bygninger, der 
nødvendige for områdets forsyning.  

§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Der udlægges stier, veje og parkeringsarealer i princippet som vist på 

kortbilag 3.
5.2 Veje, fortov, stier og parkerings arealer skal anlægges i asfalt eller 

belægningssten. Parkeringsarealer må ligeledes anlægges med græsar-
mering.

Veje
5.3 Vejadgang skal etableres fra Gl. Næstvedvej som vist på kortbilag 3. 

Der skal sikres gode oversigtsforhold ved vejtilslutning efter vejlovens 
regler. I oversigtsarealerne må der ikke etableres beplantning, bebyg-
gelse, skilte mv. som får en større højde end 0,8 meter

5.4 Vejen a-b skal udlægges i minimum 9,5 m bredde og anlægges efter 
princippet og vejprofilerne vist på kortbilag 4.
På strækninger udlagt efter vejprofil A-A skal vejen udlægges med en 
bredde på minimum 13,7 meter og anlægges med en kørebanebredde 
på minimum 5,5 meter. Parkerings arealer skal anlægges i en bredde 
af minimum 2,2 meter. Fortove skal anlægge i en bredde af minimum 
1,8 meter
På strækninger udlagt efter vejprofil B-B skal vejen udlægges med en 
bredde på minimum 11 meter og anlægges med en kørebanebredde på 
minimum 5,5 meter. Parkerings arealer skal anlægges i en bredde af 
minimum 2,2 meter. Fortove skal anlægge i en bredde af minimum 1,5 
meter.
På strækninger udlagt efter vejprofil C-C skal vejen udlægges med en 
bredde på minimum 10,2 meter og anlægges med en kørebanebredde 
på minimum 5,5 meter. Parkeringsarealet skal anlægges i en bredde af 
minimum 2,2 meter. Fortovet skal anlægges i en bredde af minimum 2 
meter. Rabatten skal anlægges i en bredde af minimum 0,5 meter. 

5.5 Fortovsarealer skal anlægges i princippet som vist på kortbilag 3. 
5.6 Der skal etableres en hævet flade eller belægningsskift ved stikryds-

ningen som vist på kortbilag 3.
5.7 Langs vejen a-b skal der plantes vejtræer i princippet med en placering 

og i et antal, som vist på kortbilag 3. Vejtræer plantes i bede med et 
mål på 2,5 x 2,2 m (udvendigt mål).

5.8 Af hensyn til renovationsvogne mv. skal vejen a-b indrettes med 
vendeplads, efter vejlovens regler, ved vejens afslutning som vist på 
kortbilag 3.

5.9 I takt med at området udbygges kan Faxe Kommune stille vilkår om, 
at der etableres midlertidige vendepladser, når en boligvej ender 
blindt, selvom den på sigt forventes videreført. Vendepladser skal ind-
rettes i overensstemmelse med vejreglernes bestemmelser og anbefa-
linger.
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Stier
5.10 Der skal etableres fællesstier, der kan fungere som adgang fra fortov-

sarealer og til den enkelte bolig. Stierne skal anlægges i en bredde på 
minimum 2,5 m.

Parkering
5.11 Der skal etables parkering til minimum 1,5 biler pr. bolig langs ad-

gangsvejen og på fælles p-pladser placeret i princippet, som vist på 
kortbilag 3. P-pladser, der etableres som længdeparkering 2 og 2, skal 
hver minimum have et areal på 5,0 x 2,2 m og have et manøvreareal på 
2,0 x 2,2 m i mellem dem.  

5.12 Parkering af uindregistrerede køretøjer samt længerevarende (over 2 
måneder) parkering af campingvogne og både på de enkelte ejendom-
me er ikke tilladt.

5.13 Lastbiler, campingvogne og andre uindregistrerede fartøjer som biler 
og både må ikke parkeres eller opbevares på fælles parkeringspladser, 
veje eller på andre fælles ubebyggede arealer.

§6 Tekniske anlæg
6.1 Indenfor området kan der etableres de tekniske anlæg, som er nødven-

dige for områdets forsyning.
6.2 Ledninger til el, antenner og lign. skal fremføres under terræn.
6.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning, elnet og offentlig 

kloak.
6.4 Der skal etableres et anlæg til håndtering af regnvand, i form af et vådt 

regnvandsbassin med permanent vandspejl til forsinkelse og rensning 
af regnvand. Anlægget placeres indenfor område udlagt til fælles grøn-
ning, som i princippet vist på kortbilag 6.
Regnvandsbassinet skal udføres med en variation i brinkernes hæld-
ning og med en maksimal hældning på 1:4. Mindst en af regnvands-
bassinets sider skal udføres med en hældning på minimum 1:7. Den 
maksimale udledningshastighed fra bassinet skal være under 1 l/s/ha.
Regnvandsbassinet er et teknisk anlæg, men skal udformes som et 
rekreativt element og skal fremstå som en integreret del af de grønne 
arealer. 

6.5 Vej-, parkerings og stibelysning skal udføres i overensstemmelse med 
Faxe Kommunes belysningspolitik. Armaturer indenfor lokalplanens 
område skal være ens for henholdsvis friarealerne, stier og veje.

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom eller storparcel må 

ikke overstige 30 %. 
7.2 Der må ikke placeres bebyggelse indenfor byggelinjen langs Gl. Næst-

vedvej, som vist på kortbilag 5.
7.3 Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist   

på kortbilag 5. 
7.4 Bebyggelsen må opføres i 1 etage og med en bygningshøjde på mak-

simalt 8,5 meter over niveauplan eller terræn målt efter reglerne i 
Bygningsreglementet. 

7.5 Facadehøjden må ikke overstige 4 meter over færdigt terræn. Bestem-
melsen om facadehøjde gælder ikke gavltrekanter eller lignende.

7.6 Cykelskure, miljøstationer, drivhuse og andre mindre sekundære byg-
ninger må opføres udenfor byggefelterne. 
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7.7 Bygningshøjden på sekundære bygninger ikke overstige 5 meter. Se-
kundære bygninger der er integreret i beboelsesbygningen er undta-
get denne bestemmelse

7.8 Der må ikke opføres carporte eller garager indenfor lokalplanens 
område.

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Bebyggelsen indenfor det enkelte byggefelt, samt sekundære bygning-

er inden for lokalplanområdet, skal fremstå helstøbt med hensyn til 
valg af farver og materialer.

8.2 Facader og tage må ikke etableres med blanke og reflekterende mate-
rialer. Glansværdien må maksimalt være 30 og lysrefleksionsværdien 
maksimalt 2,5%. Bestemmelsen gælder ikke for solceller, solfangere, 
ovenlysvinduer og drivhuse.

8.3 Der kan etableres solenergianlæg på tage og i facader, hvis de fremstår 
som en integreret del af bygningens arkitektur.

Facader
8.4 Mindst 50% af en bygnings facader skal fremstå som blank murværk i 

tegl, pudset eller vandskuret.
8.5 Sekundære bygninger kan udføres i andre facade materialer

Tage
8.6 Tage skal udføres som valmede sadeltage med taghældning på mini-

mum 25°og skal fremstå i røde tegl eller matsorte tagsten. 
8.7 Sekundære bygninger kan udføres med en anden tagform og andre 

tagmaterialer.

§9 Terrænforhold
9.1 I forbindelse med byggemodning af området, kan der foretages de 

nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af veje, p-plad-
ser og boligklynger.

9.2 Der må ikke etableres permanente jordoplag inden for lokalplanens 
område.

§10 Ubebyggede arealer
10.1 Hvis der etableres haver til de enkelte boliger, skal disse hegnes med 

levende hegn. 
10.2 I delområde II skal der etableres et fælles grønt område, som ikke må 

bebygges. Her skal der etableres en regnvandssø, og der skal etableres 
en legeplads for beboerne i området. 

10.3 I skel mod matrikel 16a, 5e, 5d, 5b, 4i, 3bl og 3cb skal der etableres 
levende hegn af løvfældende arter. 

10.4 Der kan etableres levende hegn i skel mod syd (marken), hvis grund-
ejerforeningen ønsker dette. 

10.5 Der kan etableres fælles affaldsøer i tilknytning til hver af boligrækker-
ne, som vist på kortbilag 6.

10.6 Der kan etableres støjafskærmende foranstaltninger mod Gl. Næstved-
vej og Ny Næstvedvej, hvis det er nødvendigt for at overholde Miljøsty-
relsens vejledende støjkrav fra vejstøj. Støjafskærmningen kan udføres 
i form af lydruder og støjskærm eller tilsvarende løsninger.

10.7 Tilstanden af jord-/stendiget, som vist på kortbilag 6, må ikke ændres. 
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§11 Grundejerforeninger
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

grundejere indenfor lokalplanen område.
11.2 Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fællesopgaver som 

drift og vedligeholdelse af de udlagte fællesarealer, private fællesveje 
og stier indenfor lokalplanens område.

11.3 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer, pri-
vate fællesveje, herunder stier, friarealer, grønne fællesområder mv. jf 
§ 5, 6 og 10.

11.4 Grundejerforeningen skal i øvrigt varetage de opgaver som i medfør af 
lovgivningen henligges til foreningen.

11.5 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af 
Faxe Kommune.

11.6 Grundejerforeningen skal oprettes senest når Faxe Kommune kræver 
det.

11.7 Grundejerforeningen skal, hvis Faxe Kommune kræver det, optage 
medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller 
flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller 
opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger

§12 Forudsætninger for ibrugtagen
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
12.1 Der er givet tilladelse til at ophæve landbrugspligten på matr. nr. 5g. 
12.2 Der er udarbejdet tillæg til Spildevandsplan 2016-2021.
12.3 Der er sket tilslutning til Faxe Spildevand A/S spildevandssystem.
12.4 Der er sket tilslutning til elforsyning.
12.5 Bygningsopvarmning skal ske som individuel opvarmning eller efter et 

godkendt varmeprojekt.
12.6 Der er anlagt veje, stier og parkering som anført under lokalplanens § 

5.
12.7 Der er anlagt fælles fri- og opholdsarealer, herunder en legeplads, som 

anført i lokalplanens § 10.1-10.5.
12.8 Det er sikret ved støjberegning, at opholdsarealerne ikke belastes med 

trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

§13 Ophævelse af lokalplaner/byplanvedtægter
13.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 

1000-55 ophæves lokalplan 1000-17, Gl. Rønnede, endeligt vedtaget 
den 10. maj 1990, for det område, der er omfattet af lokalplan 1000-
55.
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lokalplanForslagets midlertidige retsvirkninger

I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedta-
get lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder i henhold til planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af arealanvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan 
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås 
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelser 
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelser med kom-
muneplanen og ikke er lokalplanpligtigt.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 

Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år 
fra offentliggørelsen.

lokalplanens retsvirkninger

Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, 
må det ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestem-
melser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er 
indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i pla-
nen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.

En bestemmelser i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med 
statslige eller regionale myndigheder, kan kun fraviges med miljøministerens 
henholdsvis pågældende myndigheds samtykke.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af planen.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyg-
gelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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vedtagelsespåtegning

Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. 1000-55 til offentlig 
høring.

Faxe byråd d. xx.xx.xxxx

Ole Vive    Marianne Hoff Andersen

Borgmester    Direktør
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Kortbilag 2
Udstykningsplan
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der kan udstykkes. Hver farve markerer en grund



Offentlig høring i perioden  xx.xx til xx.xx 20xxLokalplan 1000-55, Boliger ved Gl. 
Næstvedvej i Rønnede

Kortbilag 3
Veje og parkering
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Kortbilag 4
Snit i veje
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Kortbilag 5
Byggefelter
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Lokalplanområde
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Kortbilag 6
Friarealer

Signaturer

Lokalplanområde
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Kortbilag 7
Illustrationsplan
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