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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer) samler 
alle reglerne om fysisk planlægning. 

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 sommerhusom-
råder, 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 landzo-
ne 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 kommuneplanens rammedel fastlægges det overordnede indhold for lokalpla-
nerne. 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 kommu-
neplantillæg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlæg-
ningen i mindst 2 uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan 
vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigel-
ser til indholdet af planforslaget.

offentLighedsperiode
Forslag til lokalplan 100-54 for hotel ved Dalby 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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Klagevejledning 
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklage-
nævnet. 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 miljøvurde-
ring af lokalplanforslag nr. 1100-54, jf. lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planfor-
slaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf.  lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 
1225 af 25. oktober 2018) § 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 Planklagenæv-
net 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 ind med dit NEM-ID på kpo.naevne-
neshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når 
du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som orga-
nisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommu-
nen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klagepor-
talen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, med-
mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning ti 
Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, dom 
træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget 
på https://naevneneshus.dk/.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgs-
mål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være 
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

http://kpo.naevneneshus.dk
http://kpo.naevneneshus.dk


Offentlig høring i perioden  xx.xx til xx.xx 20xxLokalplan 1100-54, Hotel ved Dalby
   

indhoLd
redegørelse ....................................................................................... 7
Baggrund  ..................................................................................................................................... 7
Formål ........................................................................................................................................... 7
Lokalplanområdet ...................................................................................................................... 7
Eksisterende forhold ................................................................................................................. 7
Lokalplanens indhold ................................................................................................................. 8
Borgerinddragelse ...................................................................................................................... 8

Forhold til anden planlægning .................................................. 9
Statslig og regional planlægning ............................................................................................... 9
Grundvandsinteresser ............................................................................................................... 9
Kommuneplan 2013-2025 ........................................................................................................ 9
Rammer for lokalplanlægning .................................................................................................. 9
Kommende Kommuneplanrevision ...................................................................................... 10
Eksisterende lokalplaner ......................................................................................................... 10
Kystnærhedszone ..................................................................................................................... 10
Diverse udpegninger................................................................................................................ 10
Naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter ..................................................................... 10
Trafikforhold .............................................................................................................................. 11
Tekniske forhold ....................................................................................................................... 11
Energiforsyning ......................................................................................................................... 11
Vandforsyning ............................................................................................................................ 12
Regn- og spildevand ................................................................................................................. 12
Affald og genbrug ..................................................................................................................... 12
Varmeforsyning ......................................................................................................................... 13
Miljøforhold ............................................................................................................................... 13
Støj .............................................................................................................................................. 13
Jordforurening ........................................................................................................................... 14
Museumsloven - fund og fortidsminer ................................................................................ 14
Miljøvurdering ........................................................................................................................... 14

servitutter ......................................................................................15

nødvendige tilladelser og dispensationer ................................16
Udlejningstilladelse efter sommerhusloven ........................................................................ 16
Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan ............................................................... 16

lokalplan bestemmelser ................................................................18
§1 Lokalplanens formål ........................................................................................................... 18
§2 Område og zonestatus ...................................................................................................... 18
§3 Anvendelse............................................................................................................................ 18
§4 Udstykning ............................................................................................................................ 18
§5 Vej, sti og parkeringsforhold .............................................................................................. 18



5

IndholdLokalplan 1100-54, Hotel ved Dalby

§6 Tekniske anlæg...................................................................................................................... 19
§7 Bebyggelsens omfang og placering .................................................................................. 19
§8 Bebyggelsens ydre fremtræden ........................................................................................ 19
§9 Ubebyggede arealer ............................................................................................................ 20
§10 Forudsætninger for ibrugtagen ...................................................................................... 20
§11 Servitutter .......................................................................................................................... 20

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger................................................................. 21
Lokalplanens retsvirkninger ................................................................................................... 21
Vedtagelsespåtegning ............................................................................................................... 21

Kortbilag 1 ................................................................................................................................. 23
Kortbilag 2 ................................................................................................................................. 25
Kortbilag 3 ................................................................................................................................. 27



6

Offentlig høring i perioden  xx.xx til xx.xx 201xLokalplan 1100-54, Hotel ved Dalby

indLedning
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 1100-54 for hotel ved Dalby. 

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:
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.
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redegøreLse
baggrund 
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at mu-
liggøre udvidelse af overnatningskapaciteten på Dalby Hotel og overføre 
området til byzone. Hotellet oplever ligesom andre overnatningstilbud i 
kommunen en øget efterspørgsel, og ønsker derfor konkret at udvide med 
20 værelser. Da ejendommen i dag ligger i landzone, kræver den ønskede 
udvidelse udarbejdelse af en lokalplan forud for gennemførsel. 

Formål

Lokalplanens formål er at fastlægge hele områdets anvendelse  til hotel- og 
restaurationsformål med tilhørende parkering, friarealer mv. Lokalplanen 
overfører ligeledes den sydlige del af ejendommen til byzone. Lokalplanen 
giver konkret mulighed for, at området udbygges med hotelværelser i selv-
stændigt hyttebyggeri bag ved det eksisterende hotel. Hytterne vil ikke være 
forsynet med egne køkkener, så de fortsat vil fungere som værelser for hotel-
let. Samtidig har lokalplanen til formål, at ejendommen også i fremtiden kan 
udvikle sig som hotel. 

lokalplanområdet

Området er en del af ejendommen Vordingborgvej 425, som ligger i den syd-
lige del af Dalby. Lokalplanen dækker en del af ejendommen på 15.462 m². 
Mod øst, syd og vest afgrænses området af matrikelskel mod naboejendom-
mene. Mod vest afgrænses området i øvrigt af hovedvejen Vordingborgvej. 
Afgrænsningen mod nord følger dels matrikelskellet og dels kommuneplan-
rammen for området. På ejendommen ligger i dag et hotel med restaurant, 
festlokaler, konferencemulighed mm. 
Lokalplanområdet er vist på luftfoto nedenfor.

eksisterende Forhold

Dalby Hotel har gennem tiden udviklet sig fra, hvad der i begyndelsen i 1959 
var en almindelig bolig med tilhørende tankanlæg. Med en oplagt placering 
langs landevejen er der gradvist blevet tilføjet værelsesfløje til den oprinde-
lige bebyggelse. I 1988 lukkede tankanlægget, således at ejendommen i dag 
kun drives som hotel med en kapacitet på 28 værelser. Bebyggelsesprocenten 
i lokalplanområdet er i dag på 12 %. 
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Ejendommen en del af en mindre gruppe ejendomme langs landevejen. Der 
er et mindre antal beboelsesejendomme syd og vest for hotellet, samt en 
række virksomheder herunder en lastbilparkering. Flere af ejendommene 
langs Vordingborgvej ligger i landzone, men opleves i praksis som en del af 
byzonebyen Dalby.

Nord for ejendommen ligger Freerslev Å. Terrænet falder stejlt ned mod åen 
og ådalen. På denne del af ejendommen ligger også to søer, som er beskyttet 
efter naturbeskyttelseslovens § 3. Denne del af ejendommen er ikke med-
taget i denne lokalplan. I lokalplanen planlægges udelukkende for hotellets 
nuværende areal med bygninger og parkering samt de havearealer der ligger 
øst og syd for hotellet. 

lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at områdets fortsat kan anvendes til hotel- 
og restaurationsformål med tilhørende parkering, friarealer mv. Lokalplanen 
giver konkret mulighed for, at området udbygges med hotelværelser i selv-
stændigt hyttebyggeri bag ved det eksisterende hotel. Hytterne vil ikke være 
forsynet med egne køkkener, så de fortsat fungerer som værelser for hotellet. 
Samtidig sætter lokalplanen rammerne for at hotellet kan udvikle sig med 
øvrigt byggeri inden for det fastlagte byggefelt op til en bebyggelsesprocent 
på 25 % for hele lokalplanområdet.    

borgerinddragelse

Planforslaget er i offentlig høring i perioden xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx. I for-
bindelse med den offentlige høring af planforslagene bliver der afholdt et 
offentligt borgermøde d. xx.xx.xxxx. 

Dalby Hotel som det ser ud i dag.



9

RedegørelseLokalplan 1100-54, Hotel ved Dalby

forhoLd tiL anden pLanLægning

statslig og regional planlægning

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med overordnet statslig plan-
lægning og den regionale udviklingsstrategi. 

Grundvandsinteresser
Området ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
Området er ikke omfattet af nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) eller af 
et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). 

Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med 
særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsy-
ninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kommunen 
skal friholde OSD og BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en 
væsentlig fare for forurening af grundvandet. Af bekendtgørelsen fremgår 
det endvidere, at forbuddet ikke gælder arealer, der allerede er udlagt i kom-
muneplanen for disse virksomheder og anlæg. 

Lokalplan 1100-54 sikrer, at udnyttelse af området sker med mindst mulig 
belastning af grundvandsinteresserne. Mindst mulig belastning af grund-
vandet sikres ved, at spildevand fra hotellet skal afledes til offentlig kloak. 
Lokalplanen giver ligeledes mulighed for, at der i området kan etableres et 
regnvandsbassin til håndtering af regnvand. 

Området er udpeget til blandet bolig og erhverv i Faxe Kommuneplan 2013 
med kommuneplanramme D-BE3. Lokalplanen fastholder ejendommens ek-
sisterende anvendelse til hotel, hvilket ligger inden for kommuneplanens nu-
værende bestemmelser. Lokalplanen kan gennemføres i området, da der ikke 
er tale om ændret anvendelse i forhold til den eksisterende kommuneplan, 
da hoteldrift ikke udgør en væsentlig fare for forurening af grundvandet og 
da området ligger ikke indenfor NFI og BNBO (nitratfølsomme indvindings-
områder og boringsnære beskyttelsesområder).

kommuneplan 2013-2025
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens ret-
ningslinjer. 

Rammer for lokalplanlægning
I kommuneplan 2013 for Faxe kommune er lokalplanområdet beliggende 
indenfor rammeområde D-BE3. Område D-BE er udlagt til blandet bolig og 
erhverv med mulighed for åben lav bebyggelse, dobbelthuse, lastbilparke-
ring, restauration og tankanlæg. For rammeområdet er fastlagt en maksimal 
bebyggelsesprocent på 30 % pr ejendom.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens ram-
mebestemmelser for lokalplanområdet.

Rammeområdets udstrækning og placering i forhold til Dalby by kan ses på 
kort på næste side. 
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kommende kommuneplanrevision

Det er i dag ikke hele ejendommen Vordingborgvej 425, som er omfattet af 
kommuneplanens rammeområde D-BE. Den nordligste del af ejendommen 
er således ikke taget med i rammeområdet, og derfor heller ikke taget med i 
denne lokalplan. Faxe Kommune påtænker, at inddrage denne del af ejen-
dommen i rammeområdet ved næste kommuneplanrevision. 

eksisterende lokalplaner

Området er ikke omfattet af gældende lokalplaner eller byplanvedtægter. 

kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger udenfor kystnærhedszonen.

diverse udpegninger

Der gælder ingen særlige udpegninger for området, hverken kirkeomgivelser, 
kirkebyggelinje, fredede eller bevaringsværdige bygninger, fredninger eller 
andre naturbeskyttelsesinteresser.

Lige nord for lokalplanområder, på den nordlige del af ejendommen ligger 
der to søer, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Disse vurde-
res ikke at blive påvirket af en udvidelse af hotellets værelseskapacitet inden 
for byggefeltet, som ligger mindst 10 meter fra søerne.

Naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter
Det nærmeste Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde (nr. 161 Søer ved Bre-
gentved og Gisselfeld) ligger i en afstand på 2 km fra lokalplanområdet.

Kort over rammeområdet D-BE3 og de omkringliggende rammeområder i Faxe Kom-
muneplan 2013
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Det nærmeste EF-habitatområde ligger indenfor ovennævnte fuglebeskyttel-
sesområde.

Lokalplanområdet er beliggende på den anden side af motorvejen i forhold 
til området og op ad den eksisterende byzoneby Dalby. Realisering af planen 
vurderes derfor ikke at have væsentlig indvirkning på internationale natur-
beskyttelsesområder eller bilag IV-arter.

traFikForhold

Lokalplanområdet har vejadgang fra landevejen Vordingborgvej, som Faxe 
Kommune er vejmyndighed for. Lokalplanområdet har i dag to adgange fra 
Vordingborgvej. Disse ændres ikke i forbindelse med realisering af lokalpla-
nen. På Vordingborgvej er der tinglyst adgangsbegrænsning og vejbyggelinje, 
som sikrer, at det ikke etableres yderligere overkørsler til vejen og som sikrer 
oversigtsforhold. Lokalplanen respekterer disse forhold. 

Internt i lokalplanområdet kan anlægges vej- og stiforbindelser til at forsyne 
hotellets nuværende og kommende værelser.  

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

energiForsyning

Cerius er netselskab i området, hvilket vil sige, at de har ansvaret for en 
sikker elforsyning. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er 
det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Kort, der viser afstanden fra lokalplanområdet til nærmeste naturbeskyttelsesområder
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vandForsyning

Området forsynes med vand fra Dalby-Rode Vandværk, og ny bebyggelse 
forudsætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

regn- og spildevand

Den del af området, som i dag er bebygget, er spildevandskloakeret og her 
ledes spildevand til den offentlige spildevandledning på Vordingborgvej. 
Regnvandet ledes i dag direkte til Freerslev Å.

I spildevandsplan 2016-2021 for Faxe Kommune er der taget stilling til, 
hvordan spildevand håndteres i kommunen. Her er det udspecificeret, at den 
allerede bebyggede del af ejendommen er tilsluttet spildevandskloak. Der er i 
dag ikke taget stilling til kloakeringen på resten af ejendommen, som det ses 
af nedenstående kort. Der vil derfor blive udarbejdet et tillæg til spildevands-
planen, som fastlægger, at hele ejendommen skal benytte den offentlige 
spildevandskloak.  

Regnvand skal håndteres på den enkelte grund ved nedsivning eller ved 
direkte udledning til Freerslev Å. Det kræver både tilladelse fra Faxe Kom-
munes Miljømyndighed at ændre den eksisterende udledning til Freerslev 
Å samt at nedsive regnvand. I tilladelser kan der fastsættes nærmere vilkår. 
Tilladelse til nedsivning kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivning kan 
ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det 
kan ske uden ulemper for naboer.

Kort der viser områdets eksisterende kloakering jf. Faxe Kommunes spildevandsplan 
2016-2021

aFFald og genbrug

Faxe Kommunes gældende regulativer for håndtering af affald skal overhol-
des. Der findes regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaf-
fald. Håndtering af affald i Faxe Kommune varetages af Faxe Forsyning A/S.
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varmeForsyning

Området er beliggende i et eksisterende naturgasområde. Dalby Hotel er 
tilsluttet naturgas, som bruges til opvarmning af de eksisterende
bygninger. 

Nye bygninger kan opvarmes med naturgas eller andre individuelle energi-
kilder. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr. I øvrigt gælder for-
bud mod etablering af elopvarmning i ny bebyggelse i områder, der er udlagt 
til kollektiv varmeforsyning.

miLjøforhoLd
støj

Lokalplanområdet ligger ud til den større landevej Vordingborgvej, som er 
en af kommunens gennemfartsveje. Ifølge Faxe Kommuneplan 2013 påvir-
ker gennemfartsveje de omkringliggende arealer med støjgener i en afstand 
af 75 meter på hver side af vejen. Afstanden bygger på generelle erfaringer 
og modelberegninger og afhænger i praksis af blandt andet trafikmængden, 
vejbelægningen, hastigheden på vejen og lignende. Støjzonen kan ses på 
nedenstående kort.

Ved lokalplanområdet er man inden for den trafikale byzone, hvorfor hastig-
hedsgrænsen på strækningen er 50 km/t. Samtidig ligger de eksisterende 
bygninger inden for støjzonen, mens ny bebyggelse derfor vil blive opført bag 
de eksisterende bygninger og udenfor støjzonen. Den vejledende grænse-
værdi for trafikstøj ved hoteller er på 63 dB. På baggrund af bilernes hastig-
hed på vejen og placeringen af ny bebyggelse, vurderes der ikke at være et 
trafikstøjniveau, som overstiger den vejledende grænseværdi.    

Kortet viser støjzonen på 75 meter langs Vordingborgvej fra Faxe Kommuneplan 2013
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jordForurening

Der er ikke i dag registreret jordforurening på ejendommen Vordingborgvej 
425. Tidligere har der været en benzintank på stedet, som havde medført 
jordforurening. I 2005 blev der i forbindelse med Oliebranchens Miljøpulje 
gennemført en opgravning af en efterladt tank samt af 1324 tons forurenet 
jord fra ejendommen. Der blev ligeledes taget jordprøver ved gravearbejdets 
kanter, for at sikre, at forureningen var fjernet.  

Ved forureningsundersøgelserne blev der efterladt to tanke på ejendommen 
og en restforurening under de eksisterende bygninger. Den restforureningen 
blev dog vurderet til at have så begrænset omfang, at ejendommen ikke skul-
le kortlægges som forurenet. 

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateret jordfor-
urening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når der meddeles 
tilladelse til dette. Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. Jordforure-
ningslovens § 71.

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 
fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, 
og fundet skal anmeldes til Museum Sydøstdanmark, jf. museumslovens §27 
på faxe@museerne.dk eller på telefon 70 70 12 36.

miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) har til formål at sikre et højt miljøbeskyt-
telsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse 
af planer 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.

Ifølge lovens §8, stk. 1, nr. 2 og 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når 
der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få 
en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af 
krav om miljøvurdering af planer, da:

•	 Plangrundlaget for ejendommen ikke ændres væsentligt fra de nuværen-
de bestemmeler i Faxe Kommuneplan 2013. 

•	 Området er kloakeret og ny bebyggelse vil derfor kunne tilkobles kloak. 

•	 Den tidligere jordforurening på ejendommen er blevet oprenset og der er 
derfor ikke længere registreret jordforurening inden for planområdet. 
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•	 Arealet, hvor hotellet kan udvides, ligger allerede visuelt i byzone og 
benyttes som have/park til hotellet. Der vil derfor ikke være tale om en 
væsentlig ændring af arealanvendelsen. 

•	 De eksisterende læhegn ud mod det åbne land skal bibeholdes for at 
opretholde den visuelle afgrænsning mellem land og by. 

•	 De eksisterende adgange fra Vordingborgvej kan håndtere en øget trafik 
til ejendommen. 

•	 Der åbnes primært for byggeri uden for støjzonen på 75 meter langs 
Vordingborgvej. 

•	 Der er ikke natur- kultur- eller landskabelige udpegninger på eller nær 
planområdet, som er i modstrid med lokalplanen. 

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med 
planforslaget.

servitutter
Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand 
opretholdt) der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens be-
stemmelser.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens 
ejendom) kan ifølge planlovens §47 eksproprieres af kommunen, når det er 
væsentligt for at gennemføre planen.
Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 6m Dalby-Borup By, Sdr Dalby:

1.  10.12.1948-915764-27
 Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel 
 Betingelser for etablering af overkørsel til Vordingborgvej i st.   
 56.660 – 56.665
 Påtaleberettiget: Faxe Kommune
 Servituttens pkt. 1, som fastslår, at overkørslen ikke må benyttes til  
 erhverv og ikke må være bredere end 5 meter skal aflyses, da den er  
 utidssvarende og i modstrid med lokalplanen.

2. 15.09.1954-915765-27
 Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel 
 Betingelser for etablering af overkørsel til Vordingborgvej i st.   
 56.881 – 56.965
 Påtaleberettiget: Faxe Kommune 
 Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

3. 17.06.1955-1302-27
 Dok om forsynings-/ afløbsledninger mv.
 Fastsættelse af vilkår for at føre en vandledning under Vordingborg- 
 vej.
 Påtaleberettiget: Faxe Kommune
 Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. 
4. 13.05.1964-2107-27
 Dok om adgangsbegrænsning mv 
 Adgangsbegrænsning til Vordingborgvej



16

Offentlig høring i perioden  xx.xx til xx.xx 201xLokalplan 1100-54, Hotel ved Dalby

 Påtaleberettiget: Faxe Kommune 
 Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

5 31.01.1977-1307-27
 Dok om byggelinjer mv 
 Fastsættelse af vejbyggelinje lags Vordingborgvej på 20 meter fra  
 kørebanemidten. 
 Påtaleberettiget: Faxe Kommune 
 Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

6 29.06.2005-12047-27
 Dok om forsynings-/ afløbsledninger mv 
 Viser rids af spildevandsledning og elkabel, som skal respekteres.  
 Påtaleberettiget: SEAS og Faxe Kommune.
 Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

7 16.01.2006-961-27
 Dok om oliebranchens miljøpulje mv.  
 Tilmelding af ejendommen med henblik på forureningsundersøgel- 
 ser omkring tidligere benzintank. 
 Fastsætter regler ift. hvis der igen oprettes benzintank på ejendom 
 men. 
 Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Ejer og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan 
få betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Det er ikke alle rør, kabler og led-
ninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden 
jordarbejder påbegyndes.

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
udlejningstilladelse eFter sommerhusloven

En selvstændig erhvervsvirksomhed, der drives som hotel, skal ikke have
tilladelse til udlejningen. Hvis der til hotellet er knyttet fritliggende huse eller 
hytter, der udlejes for mere end 5 nætter ad gangen, kræver udlejningen dog 
tilladelse efter sommerhusloven. Tilladelser efter sommerhusloven admini-
streres af Erhvervsstyrelsen. 

ekspropriation til virkeliggørelse aF en lokalplan

Faxe Kommune har ikke planer om at foretage ekspropriation indenfor 
lokalplanens område. 

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1, i planloven ekspropriere 
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, 
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en 
lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinteres-
ser. 
Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 
73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstat-
ning. 
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Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt 
ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig 
og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herud-
over skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation. 

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation herfor 
kan blandt andet findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for eks-
propriation efter planloven. 

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 forven-
tes dog, at lokalplanens muligheder i forhold til at udvide hotellets kapacitet 
med hytter bliver realiseret snarest efter lokalplanens vedtagelse. Eksisteren-
de lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. 
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 1100-54 for hotel ved Dalby

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 (som ændret ved LBK 
19.01.2018 nr. 50, L 2018-01-30 nr. 62 og l 2018-01-30 nr. 63) fastsættes herved 
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanen formål, at:
•	 Udlægge området til hotel, restaurant, konferencelokaler, festlokaler og 

overnatning. 
•	 Overføre lokalplanområdet til byzone. 
•	 Give mulighed for udvidelse af hotellets værelseskapacitet.
•	 Bevare lokalplanområdets afgrænsning med beplantning mod det åbne 

land.  
•	 At fastsætte øvrige rammer som giver mulighed for fremtidig udvikling 

af hotellet. 

§2  Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter den sydlige del af matrikel nr. 6m Dal-

by-Borup By, Sdr. Dalby. 
2.3 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres ved lokalpla-

nens endelige vedtagelse til byzone. 

§3 Anvendelse
3.1 Området må anvendes til hotel-, kursus- og restaurationsvirksomhed 

og lignende beslægtede erhverv. 
3.2 Inden for området kan der opføres tekniske anlæg, som er nødvendige 

for områdets forsyning. 

§4  Udstykning
4.1  Området må ikke udstykkes yderligere.
4.2 Dog kan ejendomme til tekniske anlæg udstykkes, så grunden ikke er  

større end anlæggets sokkelflade + 1,0 meter hele vejen rundt herom.

§5 Vej, sti og parkeringsforhold

Veje
5.1 Vejadgang skal ske via de eksisterende to overkørseler fra Vording-

borgvej. 
5.2 Der kan ikke etableres nye adgange til området fra Vordingborgvej.
5.3 Interne veje skal etableres med en kørefast belægning som asfalt, 

belægningssten eller grus. 
5.4 Interne veje skal anlægges med en minimum 5 meter bred kørebane.
5.5 Af hensyn til renovationsvogne mv. skal der ved indretning af veje og 

p-pladser sikres areal som opfylder de vejledende krav til vendeplad-
ser.
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Stier
5.6 Interne stier skal anlægges i en bredde af minimum 1,5 meter i køre-

fast belægning som asfalt, belægningssten eller grus.
Parkering
5.7 Nye parkeringspladser skal have en afstand på mindst 50 meter til 

beboelse på naboejendomme. 
5.8 Der skal etableres minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsare-

al til cafe, restaurant mv.
5.9 Der skal etableres minimum 1 parkeringsplads pr. hotelværelse.
5.10 Inden for 30 m fra indgange til erhverv og hotel skal der etableres 

særskilte pladser forbeholdt handicapbiler i henhold til anvisninger i 
gældende Bygningsreglement

5.11 For hvert tiende hotelværelse skal der etableres minimum 1 handicap-
parkering.

5.12 P-pladser skal etableres med en kørefast belægning som asfalt, belæg-
ningssten eller grus. 

§6 Tekniske anlæg
6.1 Ledninger til el, telefon, antenner og lign. skal fremføres under terræn.
6.2 Ny bebyggelse skal være tilsluttet almen vandforsyning, elnet og of-

fentlig kloak.
6.3 Der kan etableres de for området nødvendige tekniske anlæg. 
6.4 Regnvand fra tage og befæstede arealer skal håndteres på egen grund.
6.5 Belysning af vejareal samt parkeringspladser, skal udføres som 

parkbelysning med afskærmet og nedadrettet lys. Lyspunktshøjde på 
parkarmaturer må maksimalt være 4 meter.

6.6 Belysning må ikke være blinkende, blændende eller på anden måde til 
gene for omgivelserne. 

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke over-

stige 25 %
7.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, som er vist på kort-

bilag 2. Byggefeltet ligger 10 meter fra skel.
7.3 Nye værelser kan opføres som hyttebyggeri, hvor værelserne ligger 

enkeltvis eller som mindre klynger af sammenbyggede værelser.
7.4 Bebyggelse må opføres i op til 1½ etage. 
7.5 Carporte, cykelskure, miljøstationer, drivhuse og andre mindre sekun-

dære bygninger må opføres udenfor byggefelterne. Disse bygninger 
må ikke placeres nærmere skel end 2,5 m.

7.6 Der må ikke opføres bebyggelse inden for vejbyggelinjen på 20 meter 
fra kørebanemidten af Vordingborgvej. 

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Nyt hyttebyggeri skal fremstå ensartet i arkitektur og farvevalg.  
8.2 Tage må ikke etableres med blanke og reflekterende materialer. 

Glansværdien må maksimalt være 20. Bestemmelsen gælder ikke for 
solceller, solfangere, ovenlysvinduer og drivhuse.

8.3 Der kan kun etableres solfangere og solcellepaneler på tage og facade, 
hvis de fremstår som en integreret del af bygningens arkitektur.
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§9 Ubebyggede arealer
9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende 

gives et ordentligt udseende.
9.2 Det levende hegn, som er markeret på kortbilag 2 skal bevares, så 

arealet afskærmes mod det åbne land. 
9.3 Der må ikke etableres udendørs oplag inden for lokalplanområdet. 

Dette omfatter ikke affaldscontainere til ejendommens almindelige 
affald.

§10 Forudsætninger for ibrugtagen
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
10.1 Der er sket tilslutning til Faxe Spildevand A/S spildevandssystem.
10.2 Der er sket tilslutning til elforsyning.
10.3 Der er anlagt parkering som anført under lokalplanens §§ 5.7 - 5.11
10.4 Det er sikret ved støjberegning, at nye indendørs opholdsarealer, der 

ligger inden for støjzonen på 75 meter langs Vordingborgvej ikke bela-
stes med trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdier.

§11 Servitutter
11.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 

1100-54 ophæves en del af følgende servitut inden for lokalplanens 
område.

 Matr. nr. 6m, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby
 Tinglyst: 10-12-1948
 Titel:   Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel
 Påtaleberettiget: Faxe Kommune 
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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 der 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 lokalplanen 
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.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Plan & Kulturudvalget forslag til Lokalplan nr. 1100-54 til 
offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget d. xx.xx.xxxx

René Tuekær    Thomas Knudsen

Formand for Plan & Kulturudvalget Direktør
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