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Offentlig høring i perioden  xx.xx til xx.xx 20xxLokalplan 1000-60, Daginstitutionen Møllen i Rønnede 

Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01. juli 2020 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 sommerhusområder, må som 
udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder om vinteren. Byrådet har 
dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan fortrinsvist anvendes til jordbrug, 
fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzone til byzone eller sommerhusområder kan 
kun ske ved lokalplan.

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

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

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

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

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

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

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af 
forslag til kommuneplantillæg nr. xx og lokalplanforslag nr. xxx-xx, jf. lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 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. 973 af 26. juni 2020) § 
48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

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

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge 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 fasthol-
der afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked 
om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre 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 til Faxe Kommune. Kommunen 
videresender herefter din anmodning til nævnet, som 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. Søgsmål til prø-
velse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt.

http://kpo.naevneneshus.dk
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indLedning
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 1000-60 for Daginstitutionen Møl-
len i Rønnede 

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Lokalplan
Redegørelse
Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdet og dets beliggenhed, 
lokalplanen baggrund og formål, de eksisterende forhold i området samt de fremti-
dige forhold i lokalplanområdet.
Herefter redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, 
samt for 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 1000-60 for Daginstitutionen Møllen i Rønnede og forslag til 
tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 er offentliggjort den xx.xx.2022. Planforslagene er 
i offentlig høring i perioden den xx.xx til den xx.xx.2022.

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

Eller som brev til: Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger................................................................. 16
Lokalplanens retsvirkninger ................................................................................................... 16
Vedtagelsespåtegning ............................................................................................................... 16

Kortbilag 1 –  Afgrænsning
Kortbilag 2 – Byggefelt, sti og parkering
Kortbilag 3 – Illustrationsplan
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redegøreLse
baggRuNd og foRMål

Faxe Byråd har på budget 2022 afsat midler til at udvide daginstitution 
Møllen i Kongsted med 400-500 m². Dele af den påtænkte udvidelse ligger 
i landzone og udenfor den gældende lokalplan 1000-22. Der er derfor behov 
for et nyt plangrundlag. 
I forbindelse med planarbejdet har det vist sig nødvendigt at justere linjefø-
ringen af en fremtidig delt fællessti. En sti som skal sikre en attraktiv og sam-
menhængende stiforbindelse mellem Møllevangsskolen og boligområderne i 
den nordlige del af Rønnede – både eksisterende og fremtidige. 

lokalplaNoMRådet og eksisteReNde foRhold

Lokalplanområdet er vist på forsidekortet. Området omfatter den eksisteren-
de daginstitution Møllen i Kongsted samt et mindre areal mod sydøst, som i 
dag er udlagt til rekreative fritidsformål i lokalplan 1000-22. 
Mod nord og vest er arealet omkranset af tæt-lav boliger i Møllevangen og 
Mølleparken samt af åben-lav boliger langs Møllevej. Mod syd og øst støder 
planområdet op til et rekreativt fritidsområde samt til marker. Området har 
et samlet areal på 2,5 ha. Alle arealer inden for planområdet ejes af Faxe 
Kommune.

Skråfoto fra juni 2019, fra https://www.skraafoto.kortforsyningen.dk/
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lokalplaNeNs iNdhold

Daginstitution ”Møllen” i Kongsted er i dag omfattet af lokalplan 1000-22 for 
”Boligområdet Mølleparken i Kongsted” fra 1993. Dele af den påtænkte udvi-
delse af daginstitutionen ligger i dag i landzone, på et areal der er omfattet af 
lokalplan 1000-25 for ”Marken – Kongsted Fritidscenter”, fra 1995.
Lokalplan 1000-60 omfatter de arealer der i dag er udlagt til daginstitution i 
lokalplan 1000-22, samt nye arealer mod sydøst som er omfattet af lokalplan 
1000- 25. Hele planområdet udlægges til offentlige formål – daginstitution 
mv. og vil blive overført til byzone med lokalplanens endelige vedtagelse.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at bygningshøjden ikke må oversti-
ge 8,5 m, at der skal udlægges minimum én p-plads pr. 35 m² etageareal til 
offentlige formål og at den samlede bebyggelse til offentlige formål ikke må 
overstige 2.500 m². Den eksisterende bebyggelse til offentlige formål er i dag 
ca. 1.400 m².
I forbindelse med planarbejdet vist sig nødvendigt at justere forløbet af en 
udlagt fællessti til Møllevangsskolen. Stien skal i fremtiden være hovedfor-
bindelsen mellem byens store boligområder og skolen. Oprindeligt var det 
tanken at stien skulle munde ud mellem ejendommene Møllevej 47 og 49. I 
dag er der imidlertid etableret ”kiss n ride” samt busvendeplads på skolens 
areal ud for dette sted. 
Med lokalplan 1000-60 sikres areal til, at stien kan forlægges mod nord og 
munde ud ved det eksisterende fodgængerfelt mellem Møllevej 41 og 45. Sti-
en udlægges som delt fællessti i minimum 5 m bredde, med belysning og fast 
belægning i 3 m bredde, så den kan ryddes for sne og saltes mod is. 

Byzone i dag og afgrænsning af lokalplan 1000-60 Udlagt sti til Møllevangsskolen og  eventuel forlæn-
gelse (stiplet hvid).

forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og RegioNal plaNlægNiNg

Grundvandsinteresser
Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Områ-
det er ikke omfattet af et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) og ligger 
ikke inden for nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI).
Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vand-
forsyninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kommu-
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nen skal friholde OSD og BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der medfø-
rer en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
Det vurderes, at den planlagte udvidelse af daginstitutionen ikke vil true 
grundvandsressourcen fordi:
• Størstedelen af området er allerede udlagt til daginstitution i lokalplan 

1000-22.
• Området skal separatkloakeres og spildevand ledes til Rønnede rens-

ningsanlæg.
• Udvidelse af en eksisterende daginstitution udgør ikke en væsentlig fare 

for forurening af grundvandet.
• Området ikke ligger indenfor BNBO.

koMMuNeplaN 2021-2033
Kommuneplantillæg nr. 7
Daginstitution ”Møllen” ligger inden for kommuneplanens rammeområde 
R-B8 ”Østparken/Mølleparken” som er udlagt til boligformål.
Arealet sydøst for ”Møllen” er omfattet af lokalplan 1000-25 for ”Marken” - 
Kongsted Fritidscenter fra 1995. I forbindelse med planarbejdet er det kom-
met frem, at der aldrig er udlagt en kommuneplanramme for dette areal.
Alt i alt har det vist sig at være hensigtsmæssigt at justere indholdet og af-
grænsningen af de eksisterende rammeområder samt udlægge et nyt ramme-
område, hvorfor der er udarbejdet et tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021.
Tillæg nr. 7 justerer kommuneplanrammerne som følger:
• Udvider rammeområde R-O1 for ”Møllevangsskolen”, så det omfatter 

Daginstitution Møllens arealer. Rammeområde R-B8 reduceres tilsva-
rende.

• Udlægger et nyt rammeområde R-R4 for ”Marken – Kongsted Fritids-
center” til rekreative formål.

• 

Udpegninger i kommuneplan 2021- 2033
Kirkeomgivelser
Planområdet ligger indenfor de udpegede kirkomgivelser omkring Kongsted 
Kirke. Da området allerede er omfattet af lokalplaner, og fordi lokalplanen 
alene tillader byggeri i op til 8,5 m vurderes det, at planens realisering ikke 
vil ændre indsigten til kirken væsentligt.
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r-o1

r-B7
r-B8

r-C2

lokalplan 1000-25

Nr Navn Anvendelse: Specifik 
anvendelse 

Max. bebyggel-
ses%  

Max. 
bygningshøj
de: 

Max. antal 
etager: 

Bemærkninger: Nuværende 
zoneforhold: 

Fremtidige 
zoneforhold: 

R-O1   
Møllevangs- 
skolen 

Område til 
offentlige formål 

Uddannelses- 
og sociale 
institutioner; 
idrætsanlæg 
og -haller 

35 for den 
enkelte 
ejendom 

8,5 2 

Området skal være omkranset af høje 
levende hegn af hensyn til 
nabobebyggelserne. Fremtidig 
udvikling: Området omkring 
Møllevangsskolen og Rønnedehallen 
bør forstærkes –udvikles. 

Landzone 
Byzone og 
landzone 

 

kommuneplan 2021 - gældende rammer og Bestemmelser

Offentlig høring i perioden  xx.xx til xx.xx 2022
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Kommuneplantillæg nr. 7

Nr Navn Anvendelse: Specifik 
anvendelse 

Max. bebyggel-
ses%  

Max. 
bygningshøj
de: 

Max. antal 
etager: 

Bemærkninger: Nuværende 
zoneforhold: 

Fremtidige 
zoneforhold: 

R-O1   
Møllevangs- 
skolen 

Område til 
offentlige formål 

Uddannelses- 
og sociale 
institutioner; 
idrætsanlæg 
og -haller 

35 for den 
enkelte 
ejendom 

8,5 2 

Området omkring Møllevangsskolen skal 
være omkranset af høje levende hegn 
af hensyn til nabobebyggelserne. 
Fremtidig udvikling: Området omkring 
Møllevangsskolen og Rønnedehallen 
bør forstærkes –udvikles. 

Landzone 
Byzone og 
landzone 

R-R4   
”Marken” –
Kongsted 
Fritidscenter  

Rekreativt 
område 

Rekreativt grønt 
område til 
fritidsformål som 
naturlegeplads, 
bålhytter, 
boldbane, o.l. 

    1  Landzone Landzone 

 

tillæg nr. 7 - fremtidige  rammer og Bestemmelser

r-r4

r-B7

r-o1

r-B7
r-B8

r-C2

Gældende rammer i Kommuneplan 2021 samt lokalplan 1000-25,  
som ved en fejl ikke er omfattet af en kommuneplanramme.

Fremtidige rammer med tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021. 
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Oplevelsesområder
En mindre del af lokalplanområdet ligger indenfor. Det vurderes, at lokal-
planens realisering ikke er i konflikt med udpegningen, blandt andet fordi 
matrikel 8bo er omkranset af et plantebælte, der hindrer udsigten over land-
skabet mod øst.

Særligt værdifulde landbrugsområder og skovrejsning uønsket
En mindre del af lokalplanområdet ligger inden for udpegningerne særligt 
værdifulde landbrugsområder og skovrejsning uønsket. 
Området er allerede omfattet af lokalplan 1000-25, der udlægger området til 
rekreative formål. Ved en fejl er området ikke omfattet af en kommuneplan-
ramme. 
Med kommuneplantillæg nr. 7 udlægges en ny ramme til rekreative formål 
R-R4. Samtidig justeres udpegningerne for særligt værdifulde landbrugsom-
råder og skovrejsning uønsket, så de følger afgrænsningen af den nye ramme. 
Herefter er lokalplan 1000-60 ikke længere omfattet af de to udpegninger.

Naturbeskyttelsesområder
Nærmeste Natura 2000 områder ligger ca. 4,6 km mod nordvest, og er habi-
tatområdet ”Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen”. Omkring  
5,2 km mod nord finder man habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet 
”Sø Torup Sø og Ulse Sø”.
Det vurderes, at planlægning for boligområdet ikke vil påvirke de nævnte 
Natura 2000 områder.
 

Bilag IV-arter
Der er ikke registreret bilag IV arter (i EF habitatdirektivet) indenfor eller i 
nærheden af planområdet. Det er kommunens vurdering, at området ikke er 
et egnet levested for truede arter, ligesom det vurderes, at der ikke kan ske 
en påvirkning af beskyttede arter direkte eller indirekte.

eksisteReNde lokalplaNeR

Den vestlige del af området er i dag omfattet af lokalplan 1000-22, fra 1993, 
for Boligområdet Mølleparken i Kongsted. Området ligger i byzone, og lokal-
planens delområde III er udlagt til daginstitution – i dag Møllen. 
Den østlige del af området er omfattet af lokalplan 1000-25, fra 1997, for 
”Marken” – Kongsted Fritidscenter. Området ligger i dag i landzone og er 
udlagt til institutions- og fritidsformål i lokalplanen.
Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig de hidtil gældende lo-
kalplaner (lokalplan nr. 1000-22 og lokalplan 1000-25) for de dele af områ-
det, som er omfattet af denne lokalplan.

tRafikfoRhold

Lokalplanområdet har i dag vejadgang fra Møllevangen. Dette ændres ikke 
med vedtagelsen af lokalplan 1000-60.
Lokalplanen åbner mulighed for, at den eksisterende p-plads mellem dagin-
stitutionen og boligerne på Møllevangen kan udvides mod nordøst. Planen 
indeholder bestemmelser om, at der skal etableres minimum én p-plads pr. 
35 m² etageareal til opvarmede institutionsformål. 
Mellem matrikel 8bo og 8ag/8bk er der reserveret areal til en fremtidig 
hovedsti mellem Nymarksvej, Jyderupvej og Møllevej – vejlitra 7000ad og 
7000x. Stien er blandt andet vist og beskrevet i lokalplan 1000-14 og lokal-

Gældende lokalplaner og afgræns-
ning af lokalplan 1000-60

Lokalplan 1000-22

Lokalplan 1000-25

Rød prik = Lokalplanområdet
Lilla markering = Fuglebeskyttelses-
område
Grønne prikker = Habitatområde
Blå skravering = Ramsar område
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plan 1000-22 begge for Mølleparken.
I forbindelse med planarbejdet har det vist sig nødvendigt at justere forløbet 
af stien. Oprindeligt var det tanken, at stien skulle munde ud mellem ejen-
dommene Møllevej 47 og 49. I dag er der imidlertid etableret ”kiss n ride” 
samt busvendeplads på skolens areal ud for dette sted. 
Med lokalplan 1000-60 sikres areal til, at stien kan forlægges og munde ud 
ved det eksisterende fodgængerfelt mellem Møllevej 41 og 45. Lokalplanen 
indeholder to alternative linjeføringer af stien (se kortbilag 2).
Stien udlægges som delt fællessti i minimum 5 m bredde, med belysning 
og med fast belægning i minimum 3 m bredde så den kan ryddes for sne og 
saltes mod is.

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, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning 
i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det 
selskab, der sælger el til slutbrugerne.

vaRMefoRsyNiNg

Planområdet ligger i et godkendt naturgasområde. Der er ikke tilslutnings-
pligt til naturgas.

vaNdfoRsyNiNg

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

RegN- og spildevaNd

Området er separatkloakeret, og derfor skal spildevand og regnvand separe-
res før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg.
En mindre del af lokalplanområdet er dog ikke omfattet af spildevandsplan 
2022- 2026. Området vil blive indarbejdet i spildevandsplanen ved næste 
revision.
Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyn-
digheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regn-
vand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen 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.
En mindre del af lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplanen. 
Faxe Kommune vurderer dog, at arealet kan afvente næste revision af spilde-
vandsplanen og indarbejdes i den forbindelse.

affald og geNbRug

Faxe Kommunes gældende regulativer for håndtering af affald skal overhol-
des. Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald.
Håndtering af affald i Faxe Kommune varetages af Faxe Forsyning A/S.
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miLjøforhoLd
støj

Støj fra veje
Lokalplanområdet grænser op til Møllevej. Ifølge miljøstyrelsens ”Vejledning 
om støj fra veje” skal der ved ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse - ek-
sempelvis daginstitutioner - afværges gener fra biltrafik som støjkilde.
I henhold til Planlovens § 15a stk. 1 gælder følgende: ”En lokalplan må kun 
udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med 
bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. [...], kan 
sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.” For arealer udlagt til insti-
tutionsformål må støjniveauet fra veje ikke overskride Lden 58 dB.
I Kommuneplan 2021-2033 er der udlagt en vejledende støjkonsekvenszone 
på 50 meter. Zonen indebærer, at der kun kan planlægges for støjfølsom are-
alanvendelse indenfor zonen, såfremt de vejledende støjkrav kan overholdes.
En vejledende beregning af trafikstøj udført i programmet Nord2000 viser 
dog, at støj fra trafik i en afstand over 20 meter fra midten af Møllevej ligger 
under de vejledende grænseværdier. Omvendt kan byggeri nærmere vejmid-
te end 20 m være belastet af vejstøj, hvorfor der i denne zone skal udføres 
støjberegninger i forbindelse med tilladelser til byggeri.

joRdfoRuReNiNg

Jorden under den eksisterende p-plads og den flisebelagte sti på børneha-
vens areal er registreret som forurenet (V2) med tungmetaller. 
Region Sjælland har ingen oplysninger om forurenet jord på de øvrige area-
ler inden for lokalplanenområdet eller på tilgrænsende matrikler. 
Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer, samt ændring af arealanven-
delsen til følsom anvendelse, kræver en tilladelse efter jordforureningslovens 
§ 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.
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. Jordforureningslovens § 71. 
Kontakt derfor Faxe Kommune i forbindelse med ændret anvendelse eller 
flytning af forurenet jord.
Du kan se mere om jordforureningsloven her: https://www.faxekommune.
dk/erhverv/miljoe/jordforurening-jordflytning/jordforurening

MuseuMsloveN - fuNd og foRtidsMiNdeR

Der er registreret bopladsfund fra bondestenalder (050305-36) på grænsen 
til det område, der omfattes af lokalplan 1000-60, og det er muligt, at det 
registrerede bopladsområde har en udstrækning indenfor lokalplanområdet. 
Desuden ses flere gravhøje umiddelbart øst herfor (050305-7, -8 og -9). Der 
kan fremkomme yderligere fund inden for lokalplanområdet, f.eks. i forbin-
delse med byggeri eller anlægsarbejde.
Jf. Museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordar-
bejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode 
Museum Sydøstdanmark om en udtalelse. Udtalelsen vil indeholde en vurde-
ring af om det kan anbefales at foretage en arkæologisk forundersøgelse. En 
forundersøgelse har til hensigt at belyse omfanget af væsentlige fortidsmin-

1993 

Jordforureningsattest

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Sjælland har på udskrivningstidpunktet. Nye oplysninger kan
medføre ændringer i anvendelsesmulighederne for matriklen.

Matrikel
8bk Kongsted By, Kongsted, Faxe Kommune

Adresse
Møllevangen 8, 4683 Rønnede m.fl.

Matriklens status
Region Sjælland har konstateret forurening på matriklen. Vi har derfor kortlagt den på vidensniveau 2 (V2).
Hvis der derudover er angivet et gult areal med status "Lokaliseret (Uafklaret)" på matriklen, så har regionen
oplysninger om yderligere aktiviteter, som endnu ikke er vurderet.

Lokaliteter på matriklen : 32020488

Matriklens placering på kort

© Region Sjælland, © SDFE

Der er viden om, at der på lokaliteten har været følgende aktiviteter, der har eller kan have
forurenet
Navn på aktivitet Branche Driftperiode
01Rønnede Kommune Genbrug af affaldsprodukter

Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten
Tungmetaller

Region Sjælland kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers
sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven og ejendommes forureningsstatus hos Region Sjælland:

Telefon: 5787 5831 / 5787 5904
Mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune om matriklen er omfattet af "områdeklassifikation".

Udskrevet 30. maj 2022

Placeringen af matriklen kan ses på kortet.
Her kan du også se om der er
"registreringer" i nærheden.

1/1 sider

Jordforurening (V2) –  tungmetaller 
efter genbrug af affaldsprodukter

1993 

Jordforureningsattest

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Sjælland har på udskrivningstidpunktet. Nye oplysninger kan
medføre ændringer i anvendelsesmulighederne for matriklen.

Matrikel
8bk Kongsted By, Kongsted, Faxe Kommune

Adresse
Møllevangen 8, 4683 Rønnede m.fl.

Matriklens status
Region Sjælland har konstateret forurening på matriklen. Vi har derfor kortlagt den på vidensniveau 2 (V2).
Hvis der derudover er angivet et gult areal med status "Lokaliseret (Uafklaret)" på matriklen, så har regionen
oplysninger om yderligere aktiviteter, som endnu ikke er vurderet.

Lokaliteter på matriklen : 32020488

Matriklens placering på kort

© Region Sjælland, © SDFE

Der er viden om, at der på lokaliteten har været følgende aktiviteter, der har eller kan have
forurenet
Navn på aktivitet Branche Driftperiode
01Rønnede Kommune Genbrug af affaldsprodukter

Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten
Tungmetaller

Region Sjælland kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers
sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven og ejendommes forureningsstatus hos Region Sjælland:

Telefon: 5787 5831 / 5787 5904
Mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune om matriklen er omfattet af "områdeklassifikation".

Udskrevet 30. maj 2022

Placeringen af matriklen kan ses på kortet.
Her kan du også se om der er
"registreringer" i nærheden.

1/1 sider
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der på arealet, således at en fordyrende standsning af anlægsarbejdet kan 
undgås. Museum Sydøstdanmark kan kontaktes på faxe@museerne.dk.
Hvis 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 
stk. 2.

Registrerede fund og fortidsminder

MiljøvuRdeRiNg

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 med senere ændringer), skal der 
udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer indenfor 
fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg 
eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis pla-
nen påvirker et internationalt beskyttelsesområde væsentligt.
Efter §8, stk. 1 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område 
på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gæl-
dende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antage at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet. 
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 1000-60 vurderes på bag-
grund 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:
• Størstedelen af planområdet er allerede udlagt til daginstitution i lokal-

plan 1000-22 samt til rekreative formål i lokalplan 1000-25.
• Området separatkloakeres og spildevand ledes til Rønnede rensningsan-

læg.
• Daginstitutioner ikke udgør en væsentlig fare for forurening af grund-

vandet.
• Området ikke ligger indenfor BNBO.
Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med 
planforslagene.
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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.

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
jf. planlovens § 16, stk. 2 skal der redegøres for, om lokalplanens virkelig-
gørelse kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end 
kommunaltyrelsen.
Planens realisering kræver ikke særskilte tilladelser eller dispensationer.

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 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. 
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 boligbyggeri bliver realiseret 
snarest efter lokalplanens vedtagelse.
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 1000-60 for Daginstitutionen Møllen i Rønnede

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer) 
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanens formål, at:
• Udlægge området til offentlige formål, herunder uddannelses-, sociale-, 

og kulturelle institutioner.
• Muliggøre en udvidelse af den eksisterende daginstitution.
• Sikre tilstrækkelig parkering til områdets funktioner og aktiviteter.
• Sikre en sammenhængende fællessti mellem Møllevangsskolen og bolig-

områderne i den nordlige del af Rønnede. 

§2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: 8bk samt del af matr. 

nr. 8ag, 8ai, 8ak og 8bo alle af Kongsted By, Kongsted, samt  
del af vejlitra 7000u og 7000x alle af Kongsted By, Kongsted 

2.3 Lokalplanområdet er beliggende i by- og landzone. Ved lokalplanens 
endelige vedtagelse overføres området til byzone.

§3 Anvendelse
3.1 Området må kun anvendes til offentlige formål som børne- og ung-

domsinstitutioner, undervisningsformål, kulturaktiviteter, legeanlæg 
og lignende.

§4 Udstykning
4.1 Ejendomme 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 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Møllevangen. 
5.2 Der udlægges areal til en fællessti efter princippet vist på kortbilag 2. 
5.3 Fællesstien skal udlægges i 5 m bredde og befæstes i minimum 3 m 

bredde. Stien skal udføres med belysning jævnfør §9.1 og skal anlæg-
ges med en fast belægning, som er velfungerende i forhold til cykling 
og snerydning.  

5.4 Der skal udlægges areal til en parkeringsplads som vist på kortbilag 2.
5.5 Ved opførelse af ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af eksisteren-

de bebyggelse, skal der etableres mindst én p-plads pr. 35 m² etagea-
real til offentlige formål.

5.6 Parkeringesarealer skal anlægges i asfalt eller belægningssten.
5.7 Langtids- og natparkering af lastbiler med en totalvægt over 3.500 kg 

er ikke tilladt indenfor lokalplanområdet.
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§6 Tekniske anlæg
6.1 Ledninger til el, telefon, antenner og lign. skal fremføres under terræn.
6.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning, elnet og offentlig 

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

tekniske anlæg. Anlæggene skal i form og udseende tage hensyn til det 
omgivende bymiljø. 

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Den samlede bebyggelse til offentlige formål indenfor planområdet må 

ikke overstige 2500 m².
7.2 Bebyggelsen må kun opføres i én etage med udnyttet tagetage.
7.3 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over naturligt terræn.
7.4 Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet vist på kortbilag 2.
7.5 Mindre bygninger, der er nødvendige for områdets drift, kan opføres, 

uden for de angivne byggefelter, herunder cykel- og redskabskure, 
transformerstationer, miljøstationer og lignende.

7.6 Ny bebyggelse ved Møllevej skal sikres mod trafikstøjgener. Bebyggel-
sen skal udføres, så det (indvendige) støjniveau i primære opholdsrum 
ikke overstiger de anbefalede grænseværdier.

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Ingen bestemmelser

§9 Skiltning og belysning
9.1 Parkeringsarealer og offentlige stier skal indrettes med vejbelysning i 

overensstemmelse vejbelysningsreglerne. Armaturer inden for lokal-
planens område skal være af samme type for henholdsvis parkeringsa-
realet og stier.

9.2 Der må ikke opsættes reklameskilte i området.

§10 Ubebyggede arealer
10.1 Miljøstationer, containergårde, oplag og lignende skal anbringes eller 

afskærmes således, at de ikke er synlige fra veje, stier eller fællesarea-
ler.

10.2 Hegning skal ske med levende hegn eller transparente hegn i form af 
trådhegn eller lignende. Trådhegn skal opsættes indenfor byggefeltet 
vist på kortbilag 2.

10.3 Udendørs oplag af uindregistrerede køretøjer, campingvogne, fritids-
både, skurvogne, hestetrailere, containere og lign. er ikke tilladt inden-
for lokalplanområdet.

§11 Forudsætninger for ibrugtagen
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
11.1 Der er sket tilslutning til Faxe Forsyning A/S spildevandssystem.
11.2 Der er sket tilslutning til elforsyning.
11.3 Der er anlagt parkering som anført under lokalplanens § 5.5.
11.4 Det er sikret ved støjberegning, at byggeri til institutionsformål, der 

opføres nærmere end 20 m fra midten af Møllevej,  ikke er belastet 
med trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænsevær-
dier.
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§12 Ophævelse af lokalplaner
12.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 

1000-60 ophæves følgende lokalplaner for det område, der er omfattet 
af lokalplan 1000-60: 
- lokalplan 1000-22 ”Boligområde Mølleparken i Kongsted” vedtaget 
den 12. august 1993.  
- lokalplan 1000-25 ”Marken - Kongsted Fritidscenter” vedtaget  
den 9. oktober 1997. 

§13 Servitutter
13.1 Deklarationer og private tilstandsservitutter, der er uforenelige med 

lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. 
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, 
der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder.
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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 til-
ladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med 
forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommune-
planen og ikke er lokalplanpligtigt.
Lokalplanen midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 
Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år 
fra offentliggørelsen.

Lokalplanens retsvirkninger
Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, 
må det ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestem-
melser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er 
indeholdt i planen.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i pla-
nen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.
En bestemmelse 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. 1000-60 
til offentlig høring.

Faxe byråd d. xx.xx.2022

René Tuekær     Thomas Knudsen

Formand for Plan & Kulturudvalget  Direktør
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Kortbilag 3
Illustrationsplan
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