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Hvidbog med høringssvar fra idefase vedrørende nyt boligområde ved Gl. Næstvedvej i Rønnede
Marts 2018 gennemførte Faxe Kommune en idefase inden planlægning for et nyt boligområde ved Gl. Næstvedvej i Rønnede. Faxe Kommune 
modtog i alt 3 høringssvar i forbindelse med idefasen. I denne hvidbog er alle høringssvar gengivet og kommenteret. Center for Plan & Miljø har 
redigeret i brevene, men ingen budskaber er fjernet eller ændret.

Modtaget /
Indsendt af:

Indsigelse/bemærkninger Center for Plan & Miljø’s  bemærkninger
og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.)

Dato 13.03.2018
Stefan Haakon 
Petersen 
Gl. Næstvedvej 35B 
4683 Rønnede

Vi synes på ingen måde om forslaget til bebyggelse på området.
Vi har ikke købt grunden til at kigge på huse! men på naturen, det 
ødelægger vores udsyn. Vi er imod denne sag, og ønsker at området 
bliver brugt til landbrug!

Arealerne nærmest Gl. Næstvedvej (p-pladsen 
mv.) er allerede udlagt byudvikling i lokalplan 
1000-17 og vil kunne udnyttes til boligformål uden 
en ny lokalplan. Hvad angår det, nye areal til 
byudvikling er det Faxe Kommunes vurdering, at 
der er tale om et restareal, der kun vanskeligt kan 
udnyttes til jordbrugsformål. 
Med en god placering tæt på indkøbsmuligheder 
og eksisterende infrastruktur finder Faxe Kommune 
det hensigtsmæssigt, at udnytte arealet til 
boligudbygning.

Dato 27.03.2018
Rønnede Golfklub
v/Jørgen Petersen

Hermed bemærkninger til kommuneplantillæg nr.23 lokalplanforslag 
nr.1000-55.

Angående forslag B hvor området forslået tilbageført til landbrugsareal 
har vi følgende bemærkninger.

Den planlagte motorvej forbindelse fra Rønnede til Næstved påvirker 
Rønnede Golf Klub væsentligt, idet der vil blive brugt en del areal af 
Rønnede Golf Klubs par 3 bane til motorvejsudfletningen. 

Det medfører at Rønnede Golf Klub er tvunget til at købe erstatningsjord.

Det eneste jordstykke som er på samme side af klubhuset er det 
forslåede areal i forslag B.

Derfor ønsker vi ikke arealet tilbageført til landbrugsareal, da vi så ikke 

Høringssvaret fra golfklubben og fra ejeren af 
Symbiosen 4-6 vedrører samme sag. 

Lokalplan 1000-21 for golfbanen ved Rønnede er fra 
1991 og omfatter et areal på knap 100 ha. Af disse 
ejes knap 63 ha af golfklubben. De resterende 36 
ha ejes af private grundejere og udnyttes overvej-
ende til jordbrugsformål. Bandt andet Symbiosen 4-
6, der omfatter et areal på ca. 5,5 ha.

Som det fremgår ønsker golfklubben, at lokalplan 
1000-21 opretholdes uændret, hvorimod ejeren af 
Symbiosen 4-6 ønsker lokalplanen ophævet for 
hans ejendom.

På Plan & Kulturudvalgets møde den 27. november 
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kan bruge det til golfbane, men ønsker det fortsat lagt ud til rekreativt 
område. Vi ønsker således fortsat mulighed for at tilkøbe erstatningsjord.

Vi er overbevist om at det vil påvirke golfklubben negativt, såfremt der 
ikke er noget golfanlæg omkring klubhuset. 

Dato 24.04.2018
Svend Thorsen

I forbindelse med planlægning for nye boliger syd for Gl. Næstvedvej 
37, Rønnede har jeg følgende bemærkninger:
Jeg er fuldt ud indforstået med forslaget om at udtage det med sort 
indtegnede område af lokalplan for golfbane.
Hvis ikke området bliver udtaget af lokalplanen, vil der stadig være 
mulighed for golfrelaterede formål. Dette er jeg ikke interesseret i, da 
det direkte fratager mig min suveræne ret til at bestemme over min 
ejendom.
Dvs
1) Begrænset råderet over mine bygninger
2) Begrænset råderet over min jord.
Derudover synes jeg, at det er et spændende projekt.

2018 skal udvalget besluttet, om der skal 
igangsættes en proces der ophæver lokalplan 
1000-21 på ejendommen Symbiosen 4-6 ved næste 
kommuneplan revision. 


