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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer) samler alle regler-
ne 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 sommerhusområder, må som ud-
gangspunkt 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 min-
dre 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 
forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplanforslag nr. 1000-57, jf. lov om miljøvurdering 
af planer og programmer. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.
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 Klageprotalen, ved at logge ind med 
dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.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 organisation eller virk-
somhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-
portalen.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen 
fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får 
besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageprotalen, medmindre du 
forinden er blevet fritaget for brug af Klageprotalen. 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 www.nmkn.dk.
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 1000-57 for Rønnede Kro.

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.

offentLighedsperiode
Forslag til lokalplan 1000-57 for Rønnede Kro og forslag til kommuneplantillæg nr. 
29 er offentliggjort den 12.11.2019. Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra 
den 12.11 til den 10.12.2019.

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 og ForMål

Ejeren af Rønnede Kro ønsker, at kunne opføre hotelværelser på kroens 
arealer ved Gl. Næstvedvej. Arealerne ved Gl. Næstvedvej er i dag udlagt til 
boligformål i den gældende lokalplan for området, mens kroens øvrige area-
ler er udlagt til centerformål. 
Formålet lokalplan 1000-57 er at fastlægge hele områdets anvendelse til 
centerformål – hotel og restaurationsformål med tilhørende parkering, 
friarealer mv. Lokalplanen lægger op til at området udbygges med op til fire 
hotellænger, i bindingsværk, på hver knap 220 m² og 6 værelser.

lokalplanoMrådet

Planområdet omfatter matriklerne 16d og 9be Rønnede By, V. Egede der har 
et samlet areal på 22.576 m² (se kortet på forsiden). På arealerne nærmest 
krydset Vordingborgvej og Gl. Næstvedvej ligger den nyeligt renoverede 
Rønnede Kro. Nord for kroen ligger kroens p-pladser og en tæt træbevoks-
ning. Arealerne vest for kroen ligger ubebyggede i grus og græs. På disse are-
aler har der tidligere ligget en række landbrugsbygninger, som blev nedrevet 
omkring år 2007/08.

kroens historie

Rejsende i landet – agende bønder, svine- og studedrivere, handelsmænd, 
hestehandlere, håndværkere på valsen – har haft brug for overnatning, og 
måtte for det meste indkvartere sig privat. 
I Kong Erik Klippings håndfæstning fra 1283, blev det bestemt at der ved de 
store veje i landet skulle oprettes kroer for vejfarende. Dronning Margrethe 
I, satte i 1396 en afstand på fire mil imellem kroer - det blev 1521 ændret til 
to mil. Christian d. 5. gav en forordning i 1695, med kvalitetskrav til overnat-
ning og beværtning.

121

1 21

AG A G

Bygherre:
Stenbjerg Ejendomme A/S
Søndergade 20
6200 Aabenraa DK

Emne:

Mål: Sign.:

Sag:

Adresse:

Tegn. nr.

STENBJERG EJENDOMME A/S

Dato: Format:1 : 50

Rønnede Kro, nye værelsesbygninger

Facade nord, syd, øst og vest

IJ A2.01

Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

03.12.2018 A1

Rev. Nr. Rev. Dato Beskrivelse

Facade Nord

Facade Syd

Facade Øst Facade Vest
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Note

Tagbelægningen er tegltagsten. Farve som tegltag på eksisterende bygninger, rød.
Taghældning er 45°.
Fast undertag med tagpap.
Tagrender og nedløb af zink.
Sidehængte vinduer i træ med koblede rammer og sprosser.
Facadedør af træ med sprosser.

Facaden opføres med bindingsværk af eg og tavl af teglsten.
Stolperne i bindingsværket er fordelt symmetrisk så hvert fag har samme dimension.
Hjørnefagene er udstyret med skråbånd. Skråbåndene har samme retning som de eksisterende 
på de øvrige bygninger.
Bindingsværket udformes med en vandret Løsholt og en lodret Dokke nederst.
Indfatning i træ monteres omkring dørene for at markere dem pænt.

Forslag den 03.12.2018

Illustration af  de kommende hotellænger

Facade nord

Facade syd

Facade øst Facade vest
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Frem til 1912, hvor beværtningsloven blev vedtaget, kunne et gæstgiveri /en 
kro opnå kongelig bevilling. Vejene var ikke gode til (hestetrukne) vogne i 
vinterhalvåret – der var mest tale om hestespor uden befæstelse. 
Fra 1600-tallet blev det mere almindeligt at køre med vogne, og Rønne-
de Kro blev etableret 1825, da Vordingborgvejen blev anlagt. Der var Kgl. 
Postkontor, telegrafstation, rejsestald og Befordringsvæsen, hvor en privat 
diligence kunne lejes. Kroen overtog en del rejsende fra Vindbyholt Kro. 
Kroen er muligvis flyttet fra en anden placering, hvilket kan forklare at der 
engang efter 1930 er angivet ”1645” på gavlkvisten. Tidligere stod angivet 
”MDCCCXXV” (1825). Der er i dag ca. 110 kongeligt privilegerede kroer tilba-
ge i Danmark.
Kroen er placeret i en skrå vinkel Nordvest i krydset imellem de retlinede 
veje Vordingborgvej og Gl. Næstvedvej. Tidligere var der tre bygninger i en 
skrå vinkel ud til krydset – hotellet Klostergaarden på det NØ hjørne, og en 
bygning på det SV hjørne (se kortet til højre). 
Kroen er en dominant bygning pga. sin gavlkvist med den tydelige skiltning 
og ur, og fremtoningen med bindingsværk og stråtag. 

lokalplanens indhold

Lokalplan 1000-57 omfatter hele kroens område, der har et samlet areal på 
22.576 m². Området udlægges til centerformål, herunder hotel og restaurati-
onsformål med tilhørende parkering, friarealer mv. 
Ny bebyggelse skal opføres indenfor det udlagte byggefelt (se kortbilag 2). 
Udenfor byggefeltet må der alene opføres sekundære bygninger som over-
dækkede terrasser, pergolaer, orangerier, drivhuse, udhuse, miljøstationer, 
teknikbygninger o.lign.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at ny bebyggelse skal opføres under 
respekt for kulturmiljøet og den oprindelige byggestil i området. 
Bevaringsværdige bygninger er udpeget i en registrant fra efteråret 2019. 
De særligt bevaringsværdige bygninge fremgår af lokalplanens Kortbilag 3. 
Disse må ikke nedrives eller ændres i det ydre uden kommunens tilladelse. 
Der etableres vejadgang fra henholdsvis Vordingborgvej og Gl. Næstvedvej 
via overkørlser vist på kortbilag 2.
Der skal etableres minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal til 
cafe, restaurent mv. samt etableres minimum 1 parkeringplads pr. hotelvæ-
relse.

Målebordsblad ca. 1880

Rønnede Kro ca. 1905
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Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der ikke må etableres 
vej eller parkering i den grønne kile mod det åbne land nordvest for kroen.

borgerinddragelse

Planforslaget er i 4. ugers offentlig høring i perioden 12.11 til 10.12.2019. I 
forbindelse med den offentlige høring bliver der afholdt et borgermøde, på 
Rønnede Kro, den 3. december fra kl 18:30 til 20:00.

forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og regional planlægning

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

Grundvandsinteresser
Planområdet ligger 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 drikkevands-interesser 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 det planlagte centerområde ikke vil true grundvandsressour-
cen fordi:
• Dele af det omhandlende areal er allerede udlagt til byudvikling i kom-

muneplan 2013 og lokalplan 1000-52.
• De nye planer lægger op til en mere ekstensiv udnyttelse af arealet end 

hvad der muligt med den gældende planlægning.
• Restauration og hoteldrift ikke udgør en væsentlig fare for forurening af 

grundvandet.
• Området ikke ligger indenfor BNBO.

koMMuneplan 2013 For Faxe koMMune

Retningslinjer – Geologisk interesseområde
Lokalplanområdet ligger inden for det geologiske interesseområde ”Kalk-
flagernes Land” – et område der er præget af glaciotektonik, hvor der ses 
mange opskudte kalkflager. 
Lokalplanområdet ligger i et tæt bebygget område og er omkranset af bebyg-
gelse mod nord, øst, syd og vest. Herudover ligger planområdet i et område 
der er præget af større veje – Vordingborgvej, Faxevej og Gl. Næstvedvej. 
Alt i alt vurderes det, at de kommende hotellænger ikke vil påvirke oplevel-
sen af det geologiske interesseområde negativt.

Blå skravering = Geologisk inter- 
esseområde
Rødprik = planområde
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Retningslinjer – Kulturmiljø
Lokalplanområdet ligger inden for det udpegede kulturmiljø omkring Røn-
nede Kro. Udpegningen betyder, at kvaliteten af kulturmiljøet skal sikres for 
eksempel gennem udarbejdelse af lokalplaner for området.
Kulturmiljøet er allerede sikret gennem bestemmelserne i den gældende 
lokalplan 1000-52 og disse vil blive videreført i nærværende lokalplan.
Nok så vigtigt er det dog, at kroens ejer, de senere år, på smukkeste vis har 
istandsat kroen. De seneste planer om at udvide kroen med flere hotellæn-
ger, i oprindelig byggestil, vil give arealerne mod Gl. Næstvedvej et markant 
løft og være en gevinst for både det lokale miljø og for hele byen. 

Rammer for lokalplanlægning og tillæg nr. 29
I kommuneplan 2013 for Faxe kommune er lokalplanområdet beliggende 
indenfor rammeområde R-B1 og R-C1 som er udlagt til henholdsvis boligom-
råde og centerområde.
Med kommuneplantillæg nr. 29 udvides centerområdet (R-C1) så det omfat-
ter alle matrikler som tilhører Rønnede Kro. De arealer der idag er udlagt til 
boligformål reduceres tilsvarende.

eksisterende lokalplaner

Området er idag omfattet af lokalplan 1000-52 for et bycenter og boligområ-
de i Rønnede. 
Planen blev udarbejdet i 2010. På daværende tidspunkt havde  en række in-
vestorer planer for området, bl.a. en ny dagligvarebutik, et nyt boligområde 
samt kro og hotelvirksomhed. Endelig havde Faxe Kommune en langsigtet 
plan om at sanere de trafikaleforhold i området.
På baggrund af de mange interesser udarbejde Faxe Kommune en master-
plan for området. Målet med planen var at de enkelte projekter hver især 
skulle medvirke til både visuelt og funktionsmæssigt at give området et løft 
og genskabe fornemmelsen af et bycentrum. 
Med udgangspunkt i et tidligere skitseret projekt fra gl. Rønnede Kommune 
2004 ulægger planen to rundkørsler henholdsvis ved Ny Næstvedvej og ved  
Gl. Næstevedvej. 
Langs Vordingborgvej skal bebyggelse placeres som facadebyggeri, så denne 
på sigt kan fungere som en bygade og bidrage til en naturlig sænkning af 
hastigheden gennem byen. 
Området fortættes med nyt etagebyggeri, tæt-lavt byggeri og mindre byhuse 
på små grunde som skal sikre et naturligt liv i området som understøtter 
oplevelsen af et bycentrum.
Som omdrejningspunkt for hele området ligger Rønnede Kro, som sikres be-
varet og samtidig gives mulighed for udbygning med nye tidssvarende hotel 
og restaurationsfunktioner.
Med fortætningen var det vigtigt, at sikre grønne friarealer i området, her-
under en stor grøn kile bag kroen, der med stier forbinder byen med de åbne 
marker. 
Efter vedtagelsen af lokalplan 1000-52 har ejeren af Rønnede Kro opkøbt en 
række af de arealer der med planen var udlagt til boligformål. Faxe Kommu-
ne er trygge ved at kroens nye planer vil forskønne området – ikke mindst 
entreen til Gl. Næstvedvej.
Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende 
lokalplan nr. 1000-52 for de dele af området, som er omfattet af denne lokal-
plan.

Kulturmiljøer – Rønned Kro og 
Kongsted landsby
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R E D E G Ø R E L S EF O R S L A G

26. M A R T S  2 0 1 0

Lokalplanens formål og baggrund

På baggrund af en række konkrete projekter, har Faxe Kom-
mune fået udarbejdet en masterplan for området omkring 
Gl. Næstvedvej og Vordingborgvej i Rønnede, for at sikre 
en sammenhængende og fremadrettet planlægning for hele 
området. Herunder har det været afgørende med masterpla-
nen, at sikre areal til en længe ønsket sanering af de trafikale 
forhold i området, som også fremgår af Kommuneplan 2009. 

Med udgangspunkt i et tidligere skitseret projekt i den gl. 
Rønnede Kommune 2004, er der derfor fastlagt to rundkørsler 
i masterplanen, som dog ikke er vedtaget anlagt eller detalj-
planlagt. Masterplanen danner således grundlag for udarbej-
delsen af nærværende lokalplan, men er ikke bindende, som 
det gør sig gældende for lokalplanen. 
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4.3.2010

MULIGE ADGANGS- OG
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Masterplan for central 
del af Rønnede 
(ikke målfast)

Masterplan fra 2010 for arealerne vest for Vordingborgvej. Det skal bemærkes, at med ombygningen af  krydset Vording-
borgvej/Faxevej i 2016 er planerne om en rundkørsel i krydset ikke længere aktuelt.
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Habitatdirektivets bilag IV arter
Store dele af planområdet var bebygget frem til 2007/08. Ved en sammenlig-
ning af luftfotoet fra 2004 med fotoet fra 2008 er der således nedrevet mere 
end 4.000 m² bygninger. Herefter er der alene de bygninger i området som 
man ser idag. Området støder op til eksisterende boliger og en større daglig-
varebutik. Endelig er området omkrandset af to større veje mod øst og syd.
Det Faxe Kommunes vurdering, at planens realisering ikke vil medføre be-
skadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Bygningsbevaring
I forbindelse med planarbejdet er der i efteråret 2019 udarbejdet en SAVE 
registrant af bygningerne inden for området. SAVE-registreringen er en vur-
dering af bygningers bevaringsværdi. Baseret på en række parametre tildeles 
den enkelte bygning en bevaringsværdi, hvor 1 er den højeste. 
Parametrene er: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig 
værdi, originalitet og bygningens tilstand. SAVE kommer fra engelsk = 
Survey og Architectural Values in the Environment, på dansk ”bevaring af 
arkitektoniske værdier i omgivelserne”. 
De eksisterende bygninger har fået tildelt værdier fra 1 - 4. Registranten 
fremgår af lokalplanens kortbilag 3. 
Det er Faxe Kommunes vurdring, at hele bygningsmassen udgør et gennem-
renoveret og helstøbt miljø som er værd at bevare. Der er derfor fastsat be-
stemmelser om, at bygningerne ikke må nedrives eller ændres uden byrådets  
tilladelse.  

diverse udpegninger

Natura 2000
Nærmeste Natura 2000 områder ligger ca. 2 km mod vest, og er habitatom-
rådet ”Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen”. Omkring 2,8 km mod 
nord finder man habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet ”Sø Torup Sø 
og Ulse Sø”.  Det vurderes, at planlægning for centerområdet ikke vil påvirke 
de nævnte Natura 2000 områder.

Natura 2000 område ”Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen” og ”Sø Torup Sø 
og Ulse Sø”. Rød prik = planområdet
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Hesteskoformet stensætning i den gamle krohave

Arealer omfattet af fredning 
vedr. Rønnede Vejtræer

Hesteskoformet stensætning i den gamle krohave
I det nordligste hjørne af planområdet findes en hesteskoformet cement-
støbning omkranset af sten og træer. ”Hesteskoen” har ligget i den tidligere 
krohave, men er igennem tiden ikke blevet vedligeholdt, hvorfor den ikke 
længere fremstår som et tydeligt element.
Det har ikke været muligt at fastslå en præcis alder, anvendelse eller betyd-
ning af ”Hesteskoen” – heller ikke hos Lokalhistorisk Arkiv eller Museerne.
dk, som har haft sagen til udtalelse.
Det vurderes derfor ikke rimeligt at sætte krav om bevaring af denne sten-
sætning med træer i en ny bebyggelsesplan. Men der opfordres til at det 
overvejes, hvorvidt dette elementet kan indpasses i en ny bebyggelsesplan og 
derved bidrage til at give området dets karakter.

Bevaringsværdige træer
Fredning ”Rønnede Vejtræer”
Arealerne nærmest krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej er om-
fattet af fredning – reg.nr.: 004121.00 –vedrørende ”Rønnede Vejtræer” af 
13. marts 1934. 
Den oprindelige fredning omfattede 18 tæer som var markeret på et kortbi-
lag. Efterfølgende er langt de fleste af træerne blevet affredet i årene 1934, 
1935, 1938 og 1942. I 1942 er det således kun to træer, der er omfattet af 
fredningen. 
Det har ikke været muligt for Faxe Kommune, at finde kortbilaget til frednin-
gen. Det er derfor vanskeligt at afgøre, om de to fredede træer stadig findes i 
området omkring vejkrydset og om de ligger inden for lokalplanensområde.
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Rødbøg Ahorn Eg

Bevaringsværdige træer i krohaven

Bevaringsværdige træer
Lokalplan 1000-52 fra 2010 udpeger en række bevaringsværdige træer, som 
ikke må fældes uden Faxe Kommunes tilladelse. Blandt disse er de seks 
lindetræer mod vejkrydset Vordingborgvej/Faxevej, en blodbøg og et egetræ 
i krohaven samt et ahorntræ ved p-pladsen mod nord.
I lokalplan 1000-57 videreføres udpegningen af de 9 bevaringsværdige træer. 
Dog erstattes det i lokalplan 1000-52 udpegede ahorntræ ved p-pladsen, af et 
nok så bevaringsværdigt ahorntræ i krohaven (se foto neden for). Ahorntræet 
ved p-pladsen vurderes ikke at have samme miljøunderstøttende værdi og 
udgår derfor.

traFikForhold

Området vejbetjenes via den eksisterende overkørsel fra Vordingborgvej 
samt via en ny overkørsel fra Gl. Næstved med en placering efter princippet 
vist på kortbilag 2. Faxe Kommune er vejmyndighed på de to veje og over-
kørseltilladelse skal derfor opnås fra kommunen.
I forbindelse med behandling af et vejprojekt for lokalplanområdet vil der 
blive stillet krav til oversigtsforholdene ved de to overkørsler. 
På de interne vejarealer i området skal der etableres vendeplads til renovati-
onsbiler o.lign. der følger de gældende vejregler.
I Kommuneplan 2013 er der fastsat følgende minimumsbestemmelser for 
parkering i forbindelse med restauration og hoteller: ”Offentlige og private 
samlingslokaler, herunder restaurenter, vurderes i hvert enkelt tilfælde.”
I lokalplanen er der fastsat bestemmelser om at der skal etableres minimum 
1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal og 1 p-plads pr. hotelværelse.
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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 og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en 
sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandør-
selskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

varMeForsyning

Området ligger i et godkendt naturgasområde.

vandForsyning

Området forsynes med vand fra Rønnede vandværk, og ny bebyggelse forud-
sætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

regn- og spildevand

Matrikel 16d og 9be Rønnede By, V. Egede Planområdet er omfattet af spil-
devandsplanen. Arealerne langs Vordingborgvej er registreret som eksiste-
rende fælleskloak, mens de ubebyggede arealer vest for er udlagt til fremtidig 
separatkloakering. 
Området er i dag fælleskloakeret og pt. er der ikke en tidshorisont for se-
pareringen. Efter aftale med Faxe Forsyning og bygherre skal kro´ens nye 
bygninger og pladser forberedes til separatkloakering.
Dermed skal spildevand ledes til fælleskloak mens overfladevand enten ned-
sives eller forsinkes via et regnvandsbassin inden det afledes til fælleslednin-
gen. Det vil være muligt, at kombinere nedsivning og forsinkelse. 
Et eventuelt forsinkelsesbassin, regnvandsbed eller lign. bør etableres som et 
rekreativ bassin eller bed som bidrager til oplevelsen af området.
Hvis jordforholdene i området er gunstige kan tag- og overflade-vand ledes 
til en eller flere faskiner og nedsives.
Alternativt vil det være oplagt at tag- og overfladevand ledes til regnvands-
ledningen i Gl. Næstvedvej.
Bygherre ønsker at p-pladserne i området udlægges med stenmel. Som ud-
gangspunkt stiller kommunen ikke krav om olieudskiller til P-pladser. 

aFFald og genbrug

Kroen og hotellet er private virksomheder, og er derfor ikke forpligtet til at 
benytte kommunens renovationsordning. Virksomheder har således mulig-
hed for at benytte ordningen for restaffald , men det er ikke et krav. 
Kroen og hotellet er omfattet af reglerne i Regulativ for erhvervsaffald (gæl-
dende fra 1.6.2019).
Håndtering af affald i Faxe Kommune varetages af Faxe Forsyning A/S.

miLjøforhoLd
støj

De kommende aktiviteter inden for lokalplanens område skal for så vidt an-
går støj overholde de til enhver tid gældende grænser. Pt. er Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5, 1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” gældende.
Ligeledes skal det sikres at støjniveauet på primære opholdsarealer ikke 
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overstiger de til enhver tid gældende regler om støj, fastsat i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”.

luFtForurening 
Pt. er der ikke planer om at indrette køkken i hotelværelserne. Dvs. der vil 
umiddelbart ikke være nye kilder til lugt o.lign., udover den eksisterende 
restaurent.

jordForurening

Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone og er områdeklassificeret som 
lettere forurenet. Flytning af jord skal derfor anmeldes til Faxe Kommune i 
henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.
Region Sjælland har oplysninger om et mindre område med kortlagt forure-
net jord på vidensniveau 2 under den lave tilbygning til bygning 1 på matri-
kel  9d. I bygningen har der tidligere stået tanke med fyringsolie. 
Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateret jordforure-
ning, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette meddeles. 
Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. Jordforureningslovens § 71.
• Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer, samt ændring af arealan-

vendelsen til følsom anvendelse, kræver en tilladelse efter jordforure-
ningslovens § 8.

• Flytning af jord fra kortlagte arealer samt arealer omfattet af område-
klassificeringen, skal anmeldes til Faxe Kommune. Der skal udtages 
analyser i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.

Kontakt derfor Faxe Kommune i forbindelse med ændret anvendelse eller 
flytning af forurenet jord.

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 
(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 miljøvurderingsloven er der foretaget en screening af planfor-
slagenes indvirkning på miljøet. Screeningen har omfattet kommuneplantil-
læg nr. 29 og lokalplan 1000-57 for Rønnede Kro.
Screeningen har vist, at planerne ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig 
påvirkning af området, eller det omgivende miljø, fordi:
• Området er præget af to større veje og bymæssigbebyggelse mod syd, øst 

og vest. Mod nord støder området op til marker.
• De nye hotel længer ikke vil påvirke oplevelsen af det geologiske interes-

seområde negativt.
• Området ikke ligger indenfor Boringsnære Beskyttelsesområder BNBO 

og fordi spildevand skal ledes til kloak.
• De nye planer lægger op til en mere ekstensiv udnyttelse af arealet end 

Registeret jordforurening V2
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den gældende lokalplan.
• Lokalplanen fastsætter bevarende bestemmelser for bevaringsværdige 

bygninger, samt krav om at nyt byggeri opføres under hensyn til beva-
ringsinteresserne i området.

På dette grundlag har Byrådet vurderet, at der ikke er behov for at gen-
nemføre en miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 29 og 
lokalplan 1000-57. Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering er offent-
liggjort sammen med planforslagene.

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.
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.
Der bliver ikke aflyst servitutter i forbindelse med den endelige vedtagelse af 
lokalplanen.

Servitutredegørelse – Matr.nr. 9d Rønnede By, V. Egede.

Servitutter Redegørelse
1 09.08.1912-914156-27

Dok om vej mv, gangsti mv, jagtpassageret mv
Bestemmelser fra gammelt skøde 
om veje, stier og jagtpassage. Utids-
svarende og ikke mulig at stedfæste.

2 05.12.1924-914157-27
Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel 
mv

Bestemmelser fra gammelt skøde 
om fællesindkørsel for matr.nr. 9a 
og 9d. Ikke mulig at stedfæste

3 05.12.1924- 914147-27
Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel 
mv, Vedr 9A.

Do.

4 31.01.1931-914158-27
Dok om grøft mv

Betingelser for tilfyldning af  en 
vejgrøft. Ldv. Nr. 3 Køge – Vor-
dingborg, St. 65.285- 65 .365.

5 01.10.1937-943-27
Dok om byggelinier mv, Vedr 1A, 1F og 1G

Byggelinier langs med landevej nr. 
14, Rønnede - Næstved

6 01.10.1937-944-27
Dok om byggelinier mv, Vedr 24P, 24Y

Byggelinier langs med landevej nr. 
3, Køge-Vordingborg

7 01.10.1937-946-27
Dok om byggelinier mv, Vedr 1A, 1F og 1G

Byggelinier omkring vejkryds ud 
for Rønnede Kro. Landevej nr. 14

8 01.10.1937-948-27
Dok om byggelinier mv

Byggelinier omkring vejkryds ud 
for Rønnede Kro. Landevej nr. 3

9 26.11.1948-1817-27  
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 
9A

Deklaration om kloakledning ved 
udstykning af  matr.nr. 9as

10 18.02.1958-355-27
Dok om forsynings-/afløbsledninger m v, 
Prioritet forud for pantegæld, Ved r 3A, 35

Landvæsenskommissionen, vedr. 
kloakering af  en del af  Rønnede.
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11 24.04.1958-980-27
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 
9A

Deklaration om vandledning, løber 
parallelt med hovedvej 2

12 23.07.1970-3230-27
Dok om oversigt mv

Deklaration om oversight ved vej-
kryds ud for Rønnede Kro

13 31.01.1977-1307-27
Dok om byggelinier mv, Ved r 4G

Byggelinier langs med landevej nr. 
3, Køge – Vordingborgvej

14 14.06.2004-9364-27
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 
9A

Deklaration om kloakledning, syd-
vestlige hjørne af  9d

Servitutredegørelse – Matr.nr. 9be Rønnede By, V. Egede.

Servitutter Redegørelse
1 09.08.1912-914204-27

Dok om vej mv, gangsti mv, jagtpassageret mv
Bestemmelser fra gammelt skøde 
om veje, stier og jagtpassage. Utids-
svarende og ikke mulig at stedfæste.

2 31.01.1931-914205-27
Dok om grøft mv

Betingelser for tilfyldning af  en 
vejgrøft. Ldv. Nr. 3 Køge – Vor-
dingborg, St. 65.285- 65.365.

3 01.10.1937-943-27
Dok om byggelinier mv, Vedr 1A, 1F og 1G

Byggelinier langs med landevej nr. 
14, Rønnede – Næstved

4 01.10.1937-944-27
Dok om byggelinier mv, Vedr 24P, 24Y

Byggelinier langs med landevej nr. 
3, Køge – Vordingborg

5 01.10.1937-946-27
Dok om byggelinier mv, Ved r l A, l F og l G

Byggelinier omkring vejkryds ud 
for Rønnede Kro. Landevej nr. 14

6 01.10.1937-948-27
Dok om byggelinier mv

Byggelinier omkring vejkryds ud 
for Rønnede Kro. Landevej nr. 3

7 21.03.1949-914206-27
Dok om fælles brandmur/gavl mv

Deklaration om branddam

8 01.08.1957-1880-27
Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel 
mv, Prioritet forud for pantegæld

Deklaration om forpligtelser 
overfor Præstø Amt, som vilkår for 
anlæg af  ny overkørsel til Landevej 
nr. 3

9 06.02.1958-267-27
Dok om byggelinier mv, Prioritet forud for 
pantegæld

Dispensation fra vejbyggelinie til 
opsætning af  reklameskilt.

10 16.09.1974-7967-27
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Landvæsenskommission vedr. 
afledning af  renset spildevand.

11 31.01.1977-1307-27
Dok om byggelinier mv, Vedr 4G

Byggelinier langs med landevej nr. 
3, Køge – Vordingborg

12 28.09.2005-19306-27
Dok. om tilmelding til Oliebranchens Miljø-
pulje og om eventuelt nyt detailsalgsanlæg mv. 
Anm: pantegæld og servitutter

13 N/A Pantsætningsforbud

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
Jævnfør planlovens § 16, stk. 2 skal der redegøres for, om lokalplanens virke-
liggørelse kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end 
kommunalbestyrelsen.
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jordForurening

Region Sjælland har oplysninger om et mindre område med kortlagt forure-
net jord på vidensniveau 2 under den lave tilbygning til bygning 1 på matri-
kel  9d. I bygningen har der tidligere stået tanke med fyringsolie. 
Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforure-
ning, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette meddeles. 
Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. Jordforureningsloven § 71.

ekspropriation til virkeliggørelse aF en lokalplan

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 varetagelsen af almene samfundsinte-
resser.
Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 
73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstat-
ning. 
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. 

Faxe Kommune har ikke planer om, at foretage ekspropriation inden for 
lokalplanens område.
Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række betin-
gelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
• Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller 

byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspro-
priation.

• Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det 
projekt, der ønskes gennemført.

• Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokal-
planen.

• Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriati-
onsformålet skal være meddelt på ekspropriationstidspunktet.

• Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål. Ekspropriation 
til fordel for en privat aktør er heller ikke udelukket, hvis ekspropriatio-
nen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et 
skærpet nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for 
private.

• Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgriben-
de midler, for eksempel ved en frivillig aftale med den berørte lodsejer. 
Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end nødvendigt. Hvis 
lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan fore-
stå virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden 
en betingelse, at der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de 
foranstaltninger, som lokalplanen giver de planmæssige rammer for.

• Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering 
af ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for 
den ejer af ejendom, som vil skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt 
forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspro-
priationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således 
vurderes konkret med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de 
involverede.
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Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en 
lokalplan. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbesty-
relsen følge de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102.
Det indebærer bl.a.:
• At kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropri-

ation inklusive arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
• At kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åsteds-

forretning og indvarsle ejere m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
• At kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, 

og hvor grundlaget for ekspropriationen gennemgås,
• At kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsfor-

slag over for ejere m.fl., og at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag 
med forbehold for ekspropriationens fremme,

• At ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan 
komme med bemærkninger til den planlagte ekspropriation,

• At kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på 
fire uger efter åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriati-
on, og at kommunalbestyrelsen i forbindelse med ekspropriationsbeslut-
ningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl.,

• At ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af eksprop-
riationsbeslutningen, og

• At kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved 
taksation, hvis der ikke kan opnås aftale om erstatning. Sagen skal ind-
bringes til taksationsmyndigheden senest otte uger efter, at ekspropriati-
onsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over ekspropriations-
beslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og pro-
cessen herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne 
for ekspropriation efter planloven [link] og Vejdirektoratets vejledning om 
ekspropriation efter vejloven, 2015.

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 hotel 
længer mod Gl. Næstvedvej vil bliver realiseret inden for de først kommende 
år. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 1000-57 for Rønnede Kro
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 lokalplanen formål, at :
• udlægge området til centerområde,
• bevaringsværdige bygninger og betydelige træer bevares,
• vedligeholdelse og ændring af bevaringsværdige bygninger udføres med 

respekt for den oprindelige byggeskik og kulturarven,
• nye bygninger i form og materialer indpasset i den bymæssige sammen-

hæng, 

§2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: matr. nr. 9d og 9be 

Rønnede By, V. Egede.
2.3  Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

§3 Anvendelse
3.1 Området må kun anvendes til centerformål i form af hotel-, kursus- og 

restaurationsvirksomhed og lignende beslægtede erhverv.
3.2 Indenfor området kan der opføres anlæg, som er nødvendige for om-

rådets forsyning.

§4 Udstykning
4.1 Grunde kan sammatrikuleres.
4.2 Der må ikke udstykkes grunde mindre end 1.000 m².
4.3 Grunde kan dog udstykkes som sokkelgrunde, svarende til bygningens 

fodaftryk + 2 meter omkring. 
4.4 Grunde til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større 

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

§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Der må ikke etaberes vej eller parkering i den grønne kile vist på kort-

bilag 2.
Veje
5.2 Vejadgang skal ske via den eksisterende overkørsel fra Vordingborgvej 

samt en ny overkørsel fra Gl. Næstvedvej med en placering efter prin-
cippet vist på kortbilag 2.

5.3 Adgangsveje skal anlægges med en minimum 5 meter bred kørebane. 
5.4 Ved etablering af adgangsveje til planområdet skal der sikres hjørneaf-

skæringer og oversigtsarealer jf. Vejlovens regler herom. 
5.5 Veje skal etableres med en kørefast belægning som asfalt, belægnings-

sten eller grus.
5.6 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
5.7 Interne stier skal anlægges i en bredde af minimum 1,5 meter i køre-

fast belægning som asfalt, belægningssten eller grus.
Parkering
5.8 Der skal etableres minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsare-

al til cafe, restaurent mv.  
5.9 Der skal etableres minimum 1 parkeringplads 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 sjette hotelværelse skal der etableres minimum 1 handicap-
parkering.

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

5.13 Langtids- og natparkering af lastbiler med en totalvægt over 3.500 kg 
er ikke tilladt indenfor lokalplanområdet.

§6 Tekniske anlæg
6.1 Alle områdets forsyningsledninger skal fremføres i jorden.
6.2 Ny bebyggelse skal være tilsluttet almen vandforsyning, elnet og of-

fentlig kloak.
6.3 Der kan gives tilladelse til etablering af de for området nødvendige 

tekniske anlæg. Anlæggene skal i form og udseende opføre under hen-
syn til det omgivende bymiljø.

6.4 Der kan etableres lokal nedsivning/afledning af regnvand (LAR), hvis 
jordbundsforholdene og de geotekniske forhold tillader det.

6.5 Der kan etableres terrænbaseret forsinkelse af regnvand f.eks. i form 
af regnvandsbassing.

6.6 Regnvandsbassiner og andre anlæg til lokal afledning af regnvand 
(LAR) skal fungere som tekniske anlæg, men skal udformes som re-
kreative elementer og skal være en integreret del af de grønne arealer.
Anlæg kan med fordel etablere som bassiner med forskellige dybder 
for at forbedre vilkårene for dyr og planter.

6.7 Regnvandsbassiner 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. 

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, som er vist   

på kortbilag 2.
7.2 Mindre sekundære bygninger (orangerier, drivhuse, miljøstationer, 

udhuse o.lign.) må opføres udenfor byggefeltet.
7.3 Bebyggelsesprocenten for planområdet som helhed må ikke overstige 

30% 15%. 
7.4 Bebyggelse må opføres i op til 1½ etage.
7.5 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m og facadehøjden må ikke 

overstige 4 m.  

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Minimum 50% af facader og gavle skal fremstå i røde lertegl, træ, puds 

eller bindingsværk.
8.2 Tage skal udformes som symmetriske sadeltage med en hældning på 

mindst 40°. 
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8.3 Tage må ikke udføres med helvalm.
8.4 Tilbygninger, sekundære bygninger, baghuse og sidehuse kan udfor-

mes med en anden tagform og taghældning.
8.5 Tage skal dækkes med tagrør, røde lertegl, skifer eller tagpap.
8.6 Solenergianlæg på tage skal nedfældes i tagfladen og må ikke medføre 

blædnings eller reflektionsgener.
8.7 Tagrender og nedløbsrør skal fremstå i mat metal fx. zink.
8.8 Viduer skal fremstå sprossede, og med rammer/sprosser i malet træ 

eller træ/alu.
8.9 Ventillationsanlæg mv. skal være indbygget i bygningen. Kun luftind-

tag og afkast må fremstå synlige. 

§9 Bevaringsværdige bygninger
9.1  Den på kortbilag 3 markerede bevaringsværdige bebyggelse1, må ikke 

nedrives og må ikke ændres uden byrådets tilladelse for så vidt angår:
 • Etablering af nye vinduer.
 • Udskiftning af vinduer, tage og døre.
 • Ændring af farver på vinduer, døre eller facade.
 • Etablering af kviste eller tagvinduer i bygninger, hvor disse ikke 
     allerede findes.
 • Udvendig isolering af bygninger.
 • Etablering af tilbygning og sekundær bygning, der er fysisk sammen-  
          hængende med den særligt udpegede bygning.

§10 Skiltning og belysning
Skilte
10.1 Facadeskiltning må kun udføres som enkeltsiddende bogstaver eller 

pladeskilte direkte på facaden.
10.2 Ved indkørslerne til området fra henholdsvis Gl. Næstvedvej og Vor-

dingborgvej kan der tillades en samlet informationsskiltning for virk-
somheden/-erne i området. Skiltets størrelse må ikke overstige  1 m².

10.3 Herudover er det ikke tilladt, at opsætte pyloner, skilte, fritstående 
master, flagstænger og lignende til reklameflagning.

10.4 Skiltning skal inden opsætning godkendes af Faxe Kommune eller på 
følgende grundlag:
• Skiltning må kun vedrøre firmanavn, logo og hovedprodukt. Und-

taget er færdselstavler, o.lign. Skiltning må ikke mindske trafik-
sikkerheden.

• Skiltebelysning skal begrænses, og må ikke få karakter af facade-
belysning, må ikke have blinkende effekt, og må ikke være selv-
lysende eller reflekterende. Lysintensiteten må ikke være til gene 
for omgivelserne.

• Skiltning må ikke være mekanisk bevægelig.
• Al skiltning skal i omfang og placering indpasses efter bygningens 

størrelse, facadeudformning, fagdeling og materiale og farvesam-
mensætning, således at der opnås en sammenhængende kvalitativ 
virkning af facadeforløbet, og i forhold til omgivelserne.

• Skiltning må ikke have karakter af facadebeklædning,
• Der må ikke skiltes på tage, ligesom skilte ikke må rage opover 

eller udover facaden.

1) Bygningernes bevaringsværdi (/SAVE værdi) fremgår ligedeles af kortbilag 3.
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Belysning
10.5 Vej-, parkerings- og stibelysning indenfor lokalplanens område, skal 

fremstå ensartet med hensyn til valg af lamper og master, samt udfø-
res i overensstemmelse med Faxe Kommunes belysningspolitik.

10.6 Der må opsættes spotbelysning af facader og gavle til iscenesættelse af 
byggeriet.

10.7 Belysningen må ikke være blinkende, blændende eller på anden måde 
være til gene for omgivelserne, naboer, genboer eller forbipasserende.

§11 Ubebyggede arealer 
11.1 Arealer, der ikke anvendes til parkering, opholdsarealer og interne 

veje skal udlægges til grønt område.
11.2 Udendørs oplag, affaldsplads og lignende skal være skærmet af hegn 

mod omgivelserne (vejarealer og naboer). Placering af affaldsplads 
skal godkendes af kommunen. 

11.3 Al anden form for oplag må ikke finde sted, herunder uindregistrerede 
biler og både. 

11.4 Hegning i naboskel skal etableres som levende hegn. I forbindelse med 
levende hegn kan tillades opsat trådhegn.

11.5 Mod vej må der kun hegnes med levende hegn og/eller hvidmalet 
stakit.

11.6 De på kortbilag 3 markerede træer må ikke fældes uden Faxe Kommu-
nes tilladelse.

§12 Terrænregulering
12.1 Terrænregulering på mere end ± 0,5 meter i forhold til eksisterende 

terræn efter byggemodning må ikke finde sted. Undtaget er bassiner 
til forsinkelse af regnvand jævnfør §§ 6.5 - 6.7

12.2 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere skel end èn meter.

§13 Forudsætninger for ibrugtagen
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
13.1 Der er sket tilslutning til Faxe Spildevand A/S spildevandssystem.
13.2 Der er sket tilslutning til vandforsyning fra Rønnede Vandværk.
13.3 Der er sket tilslutning til elforsyning.
13.4 Der er sket tilslutning til naturgas.
13.5 Der er anlagt parkering som anført under lokalplanens § 5.
13.6 Ejendommens ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med 

bestemmelserne i lokalplanens § 10.
13.7 Det er sikret ved støjberegning, at opholdsarealerne ikke belastes med 

trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

§14 Ophævelse af lokalplaner/byplanvedtægter
14.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 

1000-57 ophæves lokalplan 1000-52, for et bycenter og boligområde, 
for det område, der er omfattet af lokalplan 1000-57.
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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.
Lokalplanen midlertidige retsvirksninger 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 Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. 1000-57 til offentlig 
høring.

Faxe byråd den 29. oktober 2019

René Tuekær    Thomas Eriksen

Formand for    Kommunaldirektør
Plan & Kulturudvalget
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