
Forslag til lokalplan 1000-55 og 
kommuneplantillæg nr. 21 

Boligområde ved Gl. Næstvedvej 
i Rønnede 

PKU den 27.11.2018 



Området 



Baggrund 

Projektudvikler ønsker at udbygge området med 
29 tæt-lav boliger. Ca. ¼ af området er udlagt til 
byudvikling i Kommuneplan 2013, de resterende 
¾ er ikke. 
 
Der umiddelbart tilstrækkeligt med byudviklings-
arealer i Rønnede by. Planområdet er imidlertid 
et restareal, der kun vanskeligt kan udnyttes til 
jordbrugsformål. 
 
 



Idefase 

Foråret 2018 gennemførte Faxe Kommune en 
idefase vedrørende byudvikling ved Gl. Næstvedvej 
Faxe Kommune modtog høringssvar fra  
• En nabo der ikke ønsker boliger på arealet 
• En nabo der ønsker lokalplanen for Rønnede 

golfbaner ophævet for hans areal 
• Golfklubben som ønsker, at lokalplanen for 

Rønnede golfbaner ikke ændres. 



Kommuneplantillæg nr. 21 

Eneste ændring med 
tillæg nr. 21 er, at 
rammeområde R-B1 
udvides mod syd og 
at R-R2 reduceres 
tilsvarende. 
 
 



Lokalplan 1000-55 

Lokalplanområdet inddeles i to delområder: 
 
I) udlægges til boligformål, vej mv.  
II) udlægges til rekreativt areal og regnvandsbassin 
 



Overskrift 

Lokalplanen fastsætter krav om følgende: 
• at området kan bebygges med op til 30 tæt-lav boliger 
• at bebyggelsen inden for det enkelte byggefelt skal fremstå 

som en arkitektonisk helhed og skal udføres med samme 
tagform samt tag- og facadematerialer. 

• at bebyggelsen skal opføres med sadeltag med en hældning 
på minimum 25°  

• at tage skal beklædes med matte røde tegl eller matsorte 
tagsten.  

• at facader skal fremstå i tegl, puds eller filtsede.  
 



Illustrationsplan 



8. Ugers høring 

• 8. ugers høring fordi der er gennemført 
idéfase og fordi dele af området ikke er udlagt 
til byudvikling i kommuneplanen. 
 

• Høringsperioden forventes, at forløbe fra  
uge 52 til uge 7  
 



Borgermøde 

Der afholdes borgermøde om planernes indhold 
først i det nye år.  
 
Tid og sted er endnu ikke fastlagt. 
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