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Hvordan er lokalplanen bygget op?
Redegørelsen beskriver de eksisterende forhold inden for lokal-
planområdet samt baggrunden for lokalplanprocessen. 
Redegørelsen er vejledende og  af illustrerende karakter.

Bestemmelserne (§§) er den juridisk bindende del af lokalpla-
nen.

Kortbilag forefindes bagest i lokalplanen.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for et lokalt 
afgrænset område. Lokalplanen indeholder eksempelvis bestem-
melser om:

	 •	 hvad et område skal anvendes til, 
	 •	 hvordan veje og stier skal udformes, 
	 •	 hvordan bebyggelsen skal placeres, 
	 •	 hvor højt og tæt der må bygges,  og
	 •	 hvordan friarealerne skal indrettes m.m.

Hvorfor og hvornår udarbejdes en lokalplan?
Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er 
nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, samt 
når større bygge- og anlægsarbejder skal virkeliggøres. Hensig-
ten er, at disse opnår den ønskede udformning og sammenhæng 
med øvrig planlægning og eksisterende bebyggelse.

byrådet kan til enhver tid beslutte at udarbejde et lokalplanfor-
slag.

Hvordan behandles en lokalplan?
En lokalplan skal sendes i offentlig høring for at sikre borgernes 
indflydelse. Høringen varer mindst 8 uger, og der afholdes ofte 
borgermøde i høringsperioden.

Efter høringsfristens udløb behandler byrådet de kommentarer 
og bemærkninger, der er indkommet fra borgere og myndighe-
der i høringsperioden. 

Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i lokal-
pressen og er herefter bindende for de ejendomme, der ligger 
inden for lokalplanområdet.

Du kan se den komplette liste 
over, hvad en lokalplan kan 
indeholde i Planlovens § 15.

Planloven kan findes på:

Lokalplanvejledning

www.retsinformation.dk  

FORSLAG

 
Forslag til Lokalplan 316.4 er 
fremlagt i offentlig høring i 
perioden fra den 16. oktober 
2015 til den 11. december 
2015.

borgermøde afholdes den 16. 
november 2015 kl. 19.30 i 
kantinen på Solrød Rådhus.
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LOKALPLANER

Regionale vækstfora:
Erhvervsudviklings-

strategi

Klagevejledning
Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan der ifølge Planlovens 
§ 58 klages over retlige spørgsmål. Klagen skal være indgivet via 
Klageportalen til Solrød Kommune inden 4 uger efter offentlig-
gørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan. Solrød Kommune 
videresender eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet sam-
men med kommunens bemærkninger til sagen.

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen på www.nmkn.
dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Kla-
gen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har 
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er sær-
lige grunde til det. Ønskes der fritagelse for at bruge Klageporta-
len, skal der sendes en begrundet anmodning til Solrød Kommu-
ne. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodnin-
gen kan imødekommes. Evt. anmodning om fritagelse for brug 
af Klageportalen, skal sendes til Solrød Kommune enten pr. mail 
til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og 
Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling 
af klagesager, at der indbetales et gebyr på 500 kr., som refun-
deres, hvis der gives medhold i klagen. Når klagen er tastet ind i 
Klageportalen, bedes der om betaling af gebyr med et betalings-
kort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du 
har endeligt godkendt din klage.

Indbringelse af en afgørelse for domstolene skal ske inden for 6 
måneder fra afgørelsens modtagelse.

Planlovsystem 2013  
Kommunens planlægning er 
underlagt både den statslige og 
regionale planlægning.

LANDSPLANLÆGNING
Regeringens politik:
Landsplanredegørelser
Oversigt over statslige interesser
Landsplandirektiver, Fingerplan 2013
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Sektorplaner:
Vandplan
Natura 2000-planer
Trafikplan
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KOMMUNEPLANER
Planstrategi
Arealregulering for by og land

REGIONALE UDVIKLINGSPLANER
Regionens visioner, i Region Sjælland:
Den regionale udviklingsstrategi (RUS)

Sektorplaner: Råstofplan

Klageportalen og vejledning 
om gebyrordningen kan findes 
på  www.nmkn.dk

FORSLAG



Lokalplanområdets placering i 
kommunen.
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Redegørelse for lokalplanen
Lokalplanens baggrund
Kystområdet i Solrød Strand har siden 2007 været omfattet af 
Lokalplan 316.2, hvis primære formål var at give strandbygge-
linjen retsgyldig virkning. Lokalplan 316.2 indeholder desuden 
en række bestemmelser, der har til formål at sikre områdets 
karakter med en fortid som sommerhusområde med varieret 
arkitektur, der ikke dominerer de grønne omgivelser.
En række af disse bestemmelser har dog givet anledning til 
udfordringer for borgere, der vil bygge i området.
Det er på denne baggrund, at nærværende lokalplan er ud-
arbejdet med henblik på at udvide byggemulighederne, men 
samtidig sikre at områdets karakter fastholdes.

offentlig høring
Lokalplanforslaget er i offentlig høring i perioden fra den 16. 
oktober 2015 til den 11. december 2015, begge dage med-
regnet. Der afholdes borgermøde den 16. november 2015 kl. 
19.30 i kantinen på Solrød Rådhus.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er afgrænset ved Tangvej mod nord, Østre 
Grænsevej mod syd, kysten mod øst og bebyggelsen ud til 
Solrød Strandvej i vest.
Området deles i tre delområder. Områdernes zonestatus op-
retholdes.
Delområde I er beliggende i byzone og skal anvendes til bo-
ligformål, hvor der på hver grund må opføres én bolig. I boli-
gerne må der desuden drives en sådan erhvervsvirksomhed, 
som almindeligvis udføres i beboelsesområder, hvor områdets 
karakter af boligområde ikke brydes.
Delområderne II ligger dels i by- og dels i landzone. De ud-
lægges til offentlige, rekreative formål – strandpark, klubfa-
ciliteter, kiosk, café og restaurant samt P-pladser, der giver 
adgang til Solrød Strandpark og stranden.
Delområde III, stranden, er landzone og må kun anvendes til 
rekreative formål.

eksisterende og fremtidige forhold
områdets karakter
Lokalplanområdet har karakter af at være et beboelsesområ-
de med en fortid som sommerhusområde.
Den del af området, der er byzone, er stadig under omdan-
nelse fra tidligere sommerhusområde til helårsbeboelse med 
huse af varieret omfang, højde og arkitektur. Denne variation 
er karakteristisk for området.
Der er stor forskel på grundstørrelser og boligvejenes bredde. 
Det gør, at bebyggelsen langs nogle veje er blevet mere domi-
nerende end beplantningen, der oprindelig var fremtrædende 
på naturgrundene med små sommerhuse. 

Redegørelse

Lokalplanområdets placering i 
nærområdet.
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Redegørelse

Bygge- og anvendelsesmuligheder
Det er på denne baggrund, at lokalplanen har til formål at sik-
re, at områdets karakter, med bygninger der ikke dominerer 
de grønne omgivelser, fastholdes på trods af, at der gives mu-
lighed for at bygge i 2 etager og at nye, overvejende mindre 
byggelinjer mod vej er fastlagt.
I Delområde I, der udelukkende kan anvendes til boligformål, 
kan der dog drives erhverv, der sædvanligvis udøves i forbin-
delse med en bolig, som f.eks., frisør, ejendoms-, advokat-, 
revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv 
samt dagpleje og lignende.”
I Delområde II giver lokalplanen mulighed for, at der på Østre 
Strandvej kan etableres et center for vandaktiviteter således, 
at der på ejendommene kan indrettes klublokaler, omklæd-
ningsfaciliteter mv. for sports- og fritidsklubber, kiosk, café, 
restauration og lignende.
Vejforhold
Med undtagelse af Gl. Køgevej, som er offentlig vej, er alle 
veje og stier private fællesveje og -stier. Der findes ikke 
vejlaug for alle vejene. De fleste veje er kun 2-5 m brede, 
uden fortov eller rabat og uden vendepladser.
Mange ejendomme, der er beliggende på smalle villaveje ned 
til vandet, er deklareret med vejudvidelseslinjer og/eller ven-
depladsdeklarationer. Disse deklarationer og udlæg sikrer mu-
ligheden for at skabe trafiksikkerhedsmæssigt tilfredsstillende 
forhold på disse veje.
De blinde veje mod stranden ender i det naturbeskyttede 
strandområde øst for strandbeskyttelseslinien. Her går de over 
i en sti med samme vejnavn. Enkelte steder munder vejene 
ud i private fællesarealer med grusede vendepladser i strand-
området. 

Forhold til anden planlægning
Landsplandirektiv Fingerplan 2013
Landsplandirektivet Fingerplan 2013 omfatter alle hoved-
stadsområdets kommuner og udgør det overordnede grundlag 
for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, 
grønne kiler, trafikanlæg m.m.
Det bliver i Fingerplanen beskrevet, at der i byfingrene, her-
under Solrød, skal planlægges således, at byudvikling, byom-
dannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hen-
syntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til 
mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. Den 
fortsatte karakter af boligområde samt offentlige, rekreative 
formål, der præsenteres i denne lokalplan er i overensstem-
melse med Fingerplanens principper.

Vandplan 2009-2015 for Køge Bugt
Vandplan 2009-2015 for Køge bugt er vedtaget i oktober 2014 
og beskriver hvilke retningslinjer og miljømål, der gælder for 
vandområdet.
Kommunen skal senest i oktober 2015 vedtage handleplaner 
for, hvordan miljømålene opnås.
Lokalplanområdet ligger inden for et område, som er udpeget 

FORSLAGFORSLAG
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Redegørelse

til såvel almindelige drikkevandsinteresser (OD) og særlige 
drikkevandsinteresser (OSD), hvor grundvandet i særlig grad 
skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser er ikke i strid med 
grundvandsbeskyttelsen i området.

Kommuneplan 2013-2025
Området er omfattet af kommuneplanens bestemmelser for 
rammeområde 316.
For området gælder følgende rammer for indholdet af lokal-
planlægningen:
En lokalplan, der træffer bestemmelser for områderne, skal 
sikre:
• At området anvendes til boligformål (åben-lav) og of- 
 fentlige formål samt nærmere angivne erhvervstyper,  
 der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i  
 forhold til omgivelserne.
• At bebyggelsesprocenten max må være 25 for området  
 eller en storparcel under ét og max må være 30 for hver  
 enkelt ejendom.
• At bebyggelse max må etableres i 1 etage med udnyttet  
 tagetage.
• At bebyggelsen skal bestå af parcelhuse og dobbelthuse. 
• At der ikke må opføres bebyggelse inden for søværts  
 strandbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen. 
• At der ikke må opføres bebyggelse nærmere vejskel end  
 2,5 m. 
• At der skal fastlægges vejbyggelinjer, som sikrer, at  
 smalle blinde boligveje (under 8 m i udlægsbredde) i det  
 mindste for enden af blinde boligveje kan udvides uden  
 nedrivning af bebyggelse. 
• At tinglyste vejudlæg ikke må aflyses uden vejmyndig- 
 hedens tilladelse.

Herudover gælder også de generelle rammer, som findes i 
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.
Lokalplanens indhold er ikke i overensstemmelse med kom-
muneplanens rammebestemmelser, da lokalplanen giver mu-
lighed for, at bebyggelse må etableres i 2 etager.

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025
Da kommuneplanens rammeområde 316 indeholder bestem-
melse om, at bebyggelse max må etableres i 1 etage med 
udnyttet tagetage, foreslås det , at der tillades bebyggelse 
i op til 2 etager i et nyt Rammeområde 316b, der omfatter 
lokalplanområdet. Samtidig udgår bestemmelsen om, at der 
ikke må opføres bebyggelse nærmere vejskel end 2,5 m da 
lokalplanen giver mulighed for, at der på Lyngvej mod syd må 
bygges 2,0 m fra vejskel.
Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 findes ba-
gest i dette lokalplanforslag.

Lokalplan 316.2
Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves samtidig den 
hidtil gældende Lokalplan 316.2 for Kystområdet, Solrød 
Strand.

Kommuneplan 2013-2025 inde-
holder et hæfte med rammer for 
lokalplanlægningen.
Hæftet er at finde på vores 
hjemmeside www.solrod.dk.

FORSLAGFORSLAG
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deklarationer om vejudvidelser
byrådet vedtog i 1993, at tinglyste deklarationer om vejud-
læg i henhold til tidligere gældende byplanvedtægt 4, kunne 
tillades ophævet på grundejers foranledning, hvis byrådet vil 
kunne finde det trafikalt forsvarligt. 
Der bliver i lokalplanens bestemmelser lagt vægt på, at ting-
lyste deklarationer kun tillades ophævet ved veje, hvor tra-
fiksikkerheden og tilgængeligheden for servicekøretøjer er 
tilfredsstillende. Ved veje hvor der er matrikulært udlagt ven-
depladser i overensstemmelse med de vejledende retnings-
linjer, illustreret på side 10, kan tinglyste deklarationer om 
arealreservationer til vejudvidelser søges ophævet af Solrød 
Kommune

Kystnærhedszonen
Området ligger i kystnær byzone og landzone. I henhold til 
Lov om planlægning § 16, stk. 4 skal der derfor redegøres 
særligt for bebyggelsens højde og visuelle påvirkning af om-
rådet.
Kun bebyggelse i første række mod vandet markerer sig i 
kystlinien. bebyggelsen må opføres i op til to etager, men høj-
den må være maksimum 8,5 m i overensstemmelse med byg-
ningsreglement 2010.
Strandbeskyttelseslinjen sikrer kystlandskabet mod uheldig 
visuel påvirkning, og strandbyggelinjen medfører yderligere 
beskyttelse.

Fortidsminder
Lokalplanområdet er ikke udpeget til område med særlige kul-
turhistoriske interesser.
Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, boplad-
ser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, 
i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det 
berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Museum 
Sydøstdanmark. 
bygherren kan i henhold til museumslovens § 25 anmode 
Museum Sydøstdanmark om at tage stilling til, hvorvidt jord-
arbejder vil berøre væsentlige fortidsminder.

Forhold til byens andre funktioner 
Vej- og stiplanlægning
Lokalplanen fastholder de arealudlæg til veje, stier, og offent-
lige parkeringspladser, der er fastlagt af tinglyste deklaratio-
ner samt af lokalplan 316.2. Kravet om indretning af mindst 2 
parkeringspladser pr. bolig på hver grund fastholdes også.
Vejene har forskellig bredde, og samme vej kan også variere i 
bredden. 
I henhold til byrådets beslutninger af den 25. maj 1992 og 
den 23. august 1993 kan deklarationer om vejudvidelser og 
udlagte vejarealer ophæves, hvis Byrådet finder det trafikalt 
forsvarligt.
Ophævelse af deklaration om vejudvidelse forudsætter derfor, 
at der er trafikalt forsvarlige forhold på vejen. Hvis det ikke er 
tilfældet, kan en ophævelse betinges af, at der på pågældende 

Redegørelse
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ejendom udlægges et kompenserende arealudlæg til vende-
plads eller vigeplads, samt aftale om, at eventuel erstatning 
for arealudlægget må afvente vendepladsens gennemførelse. 

Vejbyggelinjer
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er samtlige 
veje i området blevet gennemgået med henblik på at revidere 
vejbyggelinjerne i området. Det har været en målsætning, at 
udvide byggemulighederne på de enkelte grunde, men sam-
tidig sikre, at der ikke opføres bebyggelse tættere på vejskel 
end 2,5 meter og at bebyggelsen på hver side af vejen bliver 
opført med mindst 10 meters indbyrdes afstand. Dette er gjort 
for at sikre at, der ikke bygges for højt og tæt mod vej med 
henblik på at fremme områdets åbne karakter uden bebyg-
gelse, der dominerer de grønne omgivelser. 
Dette har resulteret i, at der med denne lokalplan gives udvi-
dede byggemuligheder på størstedelen af de ejendomme, hvor 
vejbyggelinjerne er blevet ændret.

Vendepladser
Vendepladser må som udgangspunkt kun placeres vest for 
strandbeskyttelseslinjen. Vejstykket efter vendepladsen må 
maksimalt betjene 6 ejendomme.  
Vendepladser skal udformes i overensstemmelse med princip-
per, som illustreret på side 10.
De angivne mindstemål skal overholdes for at sikre, at op til 
10 m lange lastbiler kan vende ved gentagne frem- og tilba-
gerykninger. 
De illustrerede vendepladser er på grund af de særlige forhold 
i kystområdet mindre end de vendepladser, der anbefales i 
Vejdirektoratets vejregler.
Solrød Kommune kan bestemme at der skal anlægges ven-
depladser, f.eks. af hensyn til trafiksikkerheden, eller hvis 
grundejerne ønsker bedre tilgængelighed for servicekøretøjer. 
Vejmyndigheden kan for de enkelte veje registrere klager og 
uoverensstemmelser om de trafikale forhold og vejens til-
stand, så det kan indgå som ”statistisk” grundlag for vurderin-
gen af behovet for ændringer af vejens standard og indretning 
under hensyn til trafiksikkerhed og tilgængelighed.
Vendepladser må gennemføres efter reglerne i vejlovgivnin-
gen og i overensstemmelse med et af byrådet godkendt pro-
jekt. Vejlovgivningens procedureregler indeholder offentlig hø-
ring, der sikrer grundejerne langs vejen og eventuelt vejlaug 
indflydelse på arealudlæg og anlægsprojekt. Når Byrådet har 
afsagt vejkendelse, tinglyses arealudlægget på ejendommene. 
berørte grundejere får erstatning for afståelse af areal og for 
ulemper. Anlægsudgifterne finansieres efter privatvejsloven af 
grundejerne, som har vejadgang. Kommunen kan fastlægge 
en fordelingsnøgle, hvis ikke den er fastlagt i vejlaugets eller 
en grundejerforenings vedtægt. 

FORSLAGFORSLAG
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I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan har Sol-
rød Kommune registreret, at der er tilfredsstillende trafikale 
forhold på 19 ud af de 44 stikveje mod stranden, der findes 
i området. På disse veje, der er markerede med stjerne på 
kortbilagene 2 (a, b, c, d og e), stilles der ikke yderligere krav 
til etablering af vendepladser, hvorfor eventuelle tinglyste de-
klarationer om arealreservationer til vejudvidelser kan søges 
ophævet.

Redegørelse
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ubebyggede arealer, hegn og træer
Områderne øst for strandbeskyttelseslinjen skal bevares   
med kystlandskabets naturlige terræn og vegetation. 

Hegn
Hegn på arealerne mellem strandbyggelinjen og strand-  
beskyttelseslinjen, må kun udføres som levende hegn,   
bestående af de for strandområdet karakteristiske træer   
eller buske.
Mod vej og sti skal levende hegn placeres mindst 50 cm fra 
skel for at sikre, at beplantningen ikke vokser ud over vejskel.
Faste hegn mod vej og sti må maksimalt have en højde på 
180 cm og såfremt de faste hegn er højere end 120 cm skal 
de tilplantes og placeres mindst 50 cm fra skel. 

Bevaringsværdige træer
Grønne omgivelser og mange større træer er med til at give 
kystområdet i Solrød Strand en helt særlig karakter. For at 
sikre at denne karakter bevares, skal træer med en stam-
meomkreds på over 80 cm plejes, og må hverken fældes eller 
beskæres unødigt.
Pleje af modne og gamle træer har blandt andet til formål at 
få det bedste ud af et træ, så f.eks. beskadigede eller visne 
grene samt vildskud fjernes, kronen udtyndes og/eller reduce-
res. Dette gør at træet får mere lys, holdes sundt og kommer 
til at fremstå pænere. Det er også muligt, at træets nederste 
grene (primært stedsegrønne træer som f.eks. Fyr) er gået 
helt eller delvist ud, således at træet vil fremstå smukkere ved 
et kroneløft (en til flere kredse af de nederste grene bortskæ-
res). Her er således tale om meget begrænset indgreb, som 
foretages alene for træets skyld.
En kraftig beskæring vil normalt ikke anses som pleje, men 
kan i sjældne tilfælde være nødvendig for, at træet igen får 
æstetisk værdi. 

Vand og varme
Lokalplanområdet skal forsynes med vand fra Solrød Vand-
værk.
Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeforsynings-
plan forsynes med kollektiv varmeforsyning.
Uanset lokalplanens bestemmelser om tilslutning til kollektiv 
varmeforsyning, er byrådet forpligtet til at skulle dispensere, 
når ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse (dvs. 
bebyggelsen opfylder bygningsreglementets krav til lavener-
gibebyggelse), jf. Planlovens § 19, stk. 4. 

Spildevandsplanlægning
Området udlægges til åben-lave boliger og til offentlige for-
mål, hvor der skal overholdes en afløbskoefficient på hen-
holdsvis 0,3 og 0,5. Hvis der f.eks. ønskes bygget nyt indenfor 
lokalplanområdet, skal befæstelsesgraden på 0,3 overholdes. 
Dette betyder, at maksimalt 30 % af den grund, hvor byggeri-
et foregår, må være fuldt befæstet (tagflader, belægning mv.).
I hele strandområdet er der i dag ikke anlagt regnvandskloak-
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ker. Det vil sige, at alt regnvand fra tagflader og befæstede 
arealer såsom terrasser, indkørsler og lignende skal håndteres 
på egen grund f.eks. ved nedsivning eller opsamling til van-
dingsformål eller lignende.

Andre tilladelser
Fredningsmyndighedernes tilladelse
I området øst for strandbeskyttelseslinjen samt de fredede 
arealer (Solrød Strandpark1 og Staunings Ø) må der ikke uden 
fredningsmyndighedernes tilladelse ske nogen form for æn-
dringer.

naturstyrelsens tilladelse
Områderne øst for strandbeskyttelseslinjen skal bevares med 
kystlandskabets naturlige terræn og vegetation. De eksiste-
rende lovligt etablerede vendepladser skal opretholdes. Alle 
ændringer forudsætter Naturstyrelsens tilladelse.

miljømæssige forhold
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, 
som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gen-
nemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for frem-
tidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljø-
vurdering, og disse planer skal derfor “screenes”, dvs. at der 
skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der 
skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.
Ud fra “screeningen” beslutter byrådet, om en plans påvirk-
ning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at 
der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.
Lokalplanforslaget giver mulighed for, at områdets karakter af 
beboelsesområde med en fortid som sommerhusområde fast-
holdes.
Lokalplanforslaget for ændrer ikke på de overordnede forhold i 
forhold til gældende lokalplaner.
Det er derfor byrådets vurdering, at der på baggrund af scree-
ning af lokalplanforslaget ikke skal fortages en miljøvurdering 
af lokalplanforslaget.

dispensation fra lokalplanen
byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lem-
pelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, 
at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der 
søges fastholdt ved lokalplanen. Det vil sige at dispensationen 
ikke må stride mod lokalplanens principper.

1) Solrød Strandpark er fredet ved kendelse af 25. juli 1932.
FORSLAGFORSLAG



13

Bestemmelser

bestemmelser for lokalplanen
SoLrød Kommune
Lokalplan nr. 316.4
Kystområdet, Solrød Strand

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 
af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 
2 nævnte område i Solrød Kommune.

§ 1  Lokalplanens formål
 Formålet med lokalplanen er:  
1.1 At fastholde områdets karakter af beboelsesområde med  
 en fortid som sommerhusområde med varieret arkitek- 
 tur, der ikke dominerer de grønne omgivelser.
1.2 At udvide byggemulighederne i lokalplanområdet og her- 
 under fastlægge nye byggelinjer.

§ 2  område og zonestatus
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilagene 1 (a, b,  
 c, d og e) og omfatter de i bilag A angivne matrikel - 
 numre og vejlitra, samt alle parceller, der efter den  
 endelige lokalplans vedtagelse udstykkes fra de nævnte  
 ejendomme.
2.2 Området inddeles i delområderne I, II og III som vist på  
 kortbilagene 1 (a, b, c, d og e).
2.3 Delområderne I og II forbliver beliggende i byzone og  
 Delområde III forbliver beliggende i landzone.

§ 3  områdets anvendelse
        delområde I:
3.1 Området må kun anvendes til boligformål i form af frit- 
 liggende enfamiliehuse.
3.2 På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bo- 
 lig.
3.3. I boligerne må der drives liberalt erhverv, som alminde- 
 ligvis udføres i boligområder (jf. lokalplanens s. 6)  un- 
 der forudsætning af:
  - At virksomheden drives af den, der bebor den pågæl- 
 dende bolig uden fremmed medhjælp i form af ansatte  
 medarbejdere. Der er dog mulighed for medhjælp i form  
 af regnskabsassistance, rengøring o.lign.,
  - At virksomheden drives på en sådan måde, at karak- 
 teren af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning  
 eller lignende), og områdets karakter af boligområde  
 ikke brydes,
  - At virksomheden ikke medfører ulempe for de om- 
 kringboende,
  - At virksomheden ikke medfører behov for parkering,  
 udover hvad der er plads til på den pågældende parcel.
 Derudover må boligerne ikke benyttes til nogen form for  
 erhvervsvirksomhed.

§§
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        delområde II:
3.4   Områderne må kun anvendes til rekreative formål – 
 strandpark med hertil hørende faciliteter, som toiletter  
 og lignende2.
3.5    På ejendommene matr.nr. 59b-, 59i- og 59k- Solrød by,  
 Solrød, Østre Strandvej, kan bebyggelsen indrettes og  
 anvendes til klublokaler, omklædningsfaciliteter mv. for  
 sports- og fritidsklubber, kiosk, café, restauration og lig- 
 nende.
        For delområderne I og II gælder desuden:
3.6   Inden for området kan opføres transformer- og pumpe- 
 stationer til kvarterets forsyning, når det bebyggede  
 areal er mindre end 30 m2 og højden under 3 m over  
 terræn og bebyggelsen udformes i overensstemmelse  
 med den øvrige bebyggelse.
 delområde III:
3.7 Området må kun anvendes til offentlige rekreative formål.
 For alle delområderne gælder:
3.8 Området øst for strandbeskyttelseslinjen er omfattet af  
 bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens §§ 15 og  
 22.1. 

§ 4   udstykning
 delområde I:
4.1 Grunde skal have en størrelse på mindst 650 m2 ex. vej- 
 areal.
4.2 Grunde skal have en facadelængde og grunddybde på  
 mindst 18,5 m.
4.3 Hjørnegrunde skal have brudt hjørne af mindst 5 m  
 længde og med lige store vinkler mod vejskel.
 delområde II:
4.4   Udstykning må ikke finde sted. 
 Fælles for delområde I og II:
4.5   Sammatrikuleringer og mindre skelreguleringer tillades.

§ 5   Vej-, sti- og parkeringsforhold
5.1   De på kortbilagene 1 og 2 (a, b, c, d og e) viste eksiste- 
 rende private fællesveje og – stier er udlagt med vari- 
 eret bredde, som angivet på kortbilagene.
 Deklarerede arealreservationer til vejudvidelser (vige- 
 pladser) og vendepladser skal opretholdes på de ejen- 
 domme, hvor det er vist i bilag b og på kortbilagene 1  
 (a, b, c, d og e)3.
5.2   Der skal på hver grund indrettes parkeringspladser til  
 mindst 2 biler pr. bolig.
5.3  Offentlige parkeringsarealer er markeret på kortbilag 1.
5.3  Der må etableres vendeplads ved blinde boligveje. De  
 må som udgangspunkt kun placeres vest for strandbe- 
 skyttelseslinjen, og således at vejstykket efter vende- 
 pladsen maksimalt betjener 6 ejendomme. Vendeplad- 
 serne skal udformes i overensstemmelse med princip- 
 perne vist på side 10.
5.4  Langs følgende veje pålægges byggelinjer i de angivne  
 afstande (målt i meter) fra vejskel eller deklareret vejud 
 videlseslinje (jf. bilag b)): Med øst, vest, nord og syd er  
 angivet på hvilken side af vejen afstanden gælder. 

§§

2) Uanset bestemmelserne i § 6.1 om forbud mod ny bebyggelse øst 
   for strandbeskyttelseslinjen og strandbyggelinjen må eksisterende 
   lovlig opført bebyggelse genopføres i tilfælde af brand, stormflod eller lignende. 
   Øst for strandbeskyttelseslinjen forudsætter det Naturstyrelsens godkendelse.
3)  Ved veje hvor der er matrikulært udlagt vendepladser i overensstemmelse med de  
   vejledende retningslinjer, illustreret på side 10, kan tinglyste deklarationer om 
   arealreservationer til vejudvidelser søges ophævet af Solrød Kommune.
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 Gl. Køgevej  ø-v 4,0 - s 4,0
 Tangvej   - - - s 2,5
 Østerlidevej  v   ø 3,0
 Hellevej   n 2,5  s 2,5 
 Juulsgårdsvej  n 2,5  s 2,5  
 Skovparken  n 2,5  s 2,5  
 Abildgårdsvej  n 2,5  s 2,5
 Svend Gøngesvej Se Kortbilag 3a
 Niels Juulsvej  n 2,5  s 2,5
 Grootsvej  n 2,5  s 2,5
 Ibsvej   n 2,5  s 2,5
 Vejforbindelsen 
 Ibsvej-Grootsvej v 3,5  ø 2,5
 Lundehusvænget n 2,5  s 2,5 
 Lundehusvej  n 2,5  s 2,5  
 Ferievej   Se Kortbilag 3a 
 Kyhnsvej  n 2,5  s 2,5
 Lille Strandvænget n 3,0  s 3,0
 Strandvænget  Se Kortbilag 3a 
 Krathusvej  n 2,5  s 2,5 
 Ingholtsvej  Se Kortbilag 3a
 Peyronsvej  n 2,5  s 2,5
 Søvej   n 5,0  s 2,5
 Østre Strandvej  n 5,0  s 5,0 
 Trehusvej  v 2,5  ø   2,5
 Firkløvervej  v 2,5  ø 2,5 
 Parkvænget  n 5,0  s 5,0
 Spurvevej  n 3,0  s 3,0
 Odinsvej  Se Kortbilag 3a
 Ellevej   n 2,5  s 2,5
 Egevej   n 2,5  s 2,5
 Klitvej   n 2,5  s 2,5
 Lyngvej   n 4,5  s 2,0
 Ll. Lyngvej  n-s 2,5  ø-v 2,5
 Hedevej   n 2,5  s 4,0
 Åvænget  n 2,5  s 2,5
 Jagtvej   n 2,5  s 2,5
 Gyvelvej   Se Kortbilag 3a 
 Lærkevej  n 2,5  s 2,5
 Gøgevej   n 3,75  s 3,75
 Mågevej   n 3,5  s 3,5
 birkegårds Allé  Se Kortbilag 3b
 Koglevej   n 2,5  s 2,5
 Fyrrevej   n 2,5  s 2,5
 Duevej   n 2,5  s 7,0
 birkevej   Se Kortbilag 3b
 Drosselvej  n 3,0  s 3,0 
 Uglevej   Se Kortbilag 3b
 Rylevej   n 3,0  s 3,0
 Stigårdsvej  Se Kortbilag 3b
 Plantagevej  n 2,5  s 2,5
 Spættevej  n 2,5  s 2,5
 Fuglesangsvej  n 3,5  s 2,5 
 Ventegodtsvej  n 2,5  s 2,5
 Granvej   n 4,5  s 2,5
 Østre Grænsevej n 3,0 

§§
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 Langs stikveje til ovenstående veje og øvrige veje og  
 stier fastlægges byggelinje på 2,5 m fra skel.

 Ved udlagte vendepladser, der er i overensstemmelse  
 med principperne vist på side 10, fastlægges en bygge- 
 linje på 2,5 m fra vejskel. Garage/carport kan etableres  
 1 m fra vejskel fra disse udlagte vendepladser.

 Arealet mellem vejskel og byggelinje må ikke anvendes  
 til nogen form for byggeri, dog kan der opføres ét lege- 
 hus, pr. matrikel, på højst 6 m2 og en maksimal højde  
 på 1,80 m.

§ 6 Bebyggelsens omfang, placering og udformning
 For alle delområder gælder:
6.1   Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse, herun- 
 der udestuer, overdækkede terrasser, drivhuse, lege 
 huse og lignende, øst for strandbeskyttelseslinjen   
 samt strandbyggelinjen4.
 delområderne I og II:
6.2 bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30 for den  
 enkelte ejendom, inkl. den del af ejendommens grunda- 
 real, der i matriklen er udlagt til vej.
 Uanset grundstørrelse kan der med byrådets tilladelse  
 (dispensation) opføres en bolig med et etageareal op til  
 110 m2.
6.3 bygninger må opføres i op til 2 etager med en maksi- 
 mal højde på 8,5 m, under forudsætning af, at nedenfor  
 anførte bestemmelser overholdes. 
 Kviste og lignende må opføres med en maksimal højde  
 på 6,5 m.
 bygninger på matr.nr. 49f, Solrød by, Solrød, må   
 dog kun opføres i én etage med fladt tag.
 Maksimal højde for bygninger i 1 etage eller 1 etage  
 med udnyttet tagetage:
 Facadehøjden må, inklusive evt. trempel på maksimalt  
 1 m, ikke overstige 4 m, til skæring mellem ydermur og  
 oversiden af tagflade.
 Maksimal højde for bygninger i 2 etager:
 bygninger i 2 etager skal placeres minimum 5 m fra na- 
 boskel og skal overholde det skrå højdegrænseplan jf. §  
 6.9.  
 Disse bygninger skal desuden placeres bag byggelinje i  
 forhold til vej og sti jf. § 5.4 tillagt 5 m. 
 Facadehøjden må ikke overstige 6,5 m til skæring mel- 
 lem ydermur og oversiden af tagflade.
6.4    Der må ikke opføres tagterrasse over 2. etage.
6.5 Tagterrasser, altaner og lignende må maksimalt være 30  
 m2.
6.5 Tagterrasser, altaner og lignende på mere end 15 m2  
 medregnes som en etage og skal opfylde lokalplanens  
 bestemmelser for byggeri i 2 etager. 
6.6 Kælder med underside af loft højere end 1,25 m over 
 naturligt terræn, medregnes som en etage og skal op- 
 fylde lokalplanens bestemmelser for 2 etager.

Hvorvidt bygningshøjden måles 
fra naturligt terræn eller niveau-
plan, afgøres af kommunen. 
Niveauplan fastsættes af kom-
munen.

4) Uanset forbuddet mod ny bebyggelse øst for strandbeskyttelseslinjen og strand- 
  byggelinjen må eksisterende lovlig opført bebyggelse genopføres i tilfælde af     
  brand, stormflod eller lignende. Øst for strandbeskyttelseslinjen forudsætter det  
  Naturstyrelsens godkendelse.

Bestemmelser
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6.7 Tage med vinkel på mere end 50 grader medregnes som  
 en etage og skal opfylde lokalplanens bestemmelser for  
 2 etager.
6.8 Kviste med en samlet bredde, der overstiger 40% af  
 tagets længde medregnes som en etage og skal opfylde  
 lokalplanens bestemmelser for 2 etager.
6.9 beboelsesbygningen (samt primære bygninger i Delom- 
 råde II) må ikke gives en højde, der overskrider det skrå  
 højdegrænseplan (jf. Illustration 1), som er 1,4 x afstan 
 den til naboskel5. 
6.10 På tagflader, der overholder det i § 6.9 definerede skrå  
 højdegrænseplan, må kviste der er mindre end 2,5 m  
 brede overstige det skrå højdegrænseplan, 
6.11 Vinduer i etager over stueplan samt tagterrasser, altaner  
 og lignende må ikke anbringes nærmere naboskel end  
 5 m. Vinduer i østvendte facader på ejendomme med  
 strandbyggelinje (facader vinkelret på naboskel) undta- 
 ges fra denne regel.
 Mellem 2,5 m og 5,0 m fra naboskel kan der dog etab- 
 leres ovenlysvinduer under forudsætning af, at disse pla- 
 ceres med underkant af vindue minimum 2,0 m over 1.  
 sals gulvkote. Det er ikke tilladt at etablere hems under  
 ovenlysvindue med denne placering.
6.12  Mellem naboskel og 2,5 m fra skel tillades hævet ter- 
 rasse på maksimalt 30 cm over terræn. 
 Mellem 2,5 m og 5,0 m fra skel må opføres hævet ter 
 rasse med kote op til overside af stueetagens gulvkote.
6.13  Solfangeranlæg må ikke overstige 1,5 m over tagflade  
 og 8,5 m over terræn, og skal overholde det skrå højde- 
 grænseplan jf. § 6.9.

§ 7  Bebyggelsens ydre fremtræden
 delområde I:
7.1 I området må der kun opsættes erhvervsmæssig skilt- 
 ning ved hoveddør svarende til henvisningsskilte for læ 
 ger og advokater. Skiltet skal placeres på bygningen i til- 
 knytning til husnummer og/eller navneskilt med en mak- 
 simal størrelse på 30x50 cm.
 delområde II:
7.2 Skiltning og reklamering må kun finde sted efter god- 
 kendelse fra Solrød Kommune.

§ 8   ubebyggede arealer
8.1 Mellem strandbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen må  
 anlægges uoverdækkede terrasser på terræn, dog kun  
 vest for strandbeskyttelseslinjen.
 På ejendommen matr.nr. 49f, Solrød by, Solrød må ter- 
 rasse dog opføres i en højde på max. 1 m over naturligt  
 terræn langs den eksisterende boligs øst- og sydside i  
 en afstand på maksimalt 3 m fra facaden, dog ikke nær- 
 mere naboskel end 5 m.
8.2 Områderne øst for strandbeskyttelseslinjen skal bevares  
 med kystlandskabets naturlige terræn og vegetation. De  
 eksisterende vendepladser skal opretholdes. Alle ændrin- 
 ger forudsætter Naturstyrelsens tilladelse.

5) Antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,5 m over tagfladen, tagkviste,  
  skorstenspiber, ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng medregnes ikke  
  ved beregningen af en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang. 

Bestemmelser

Illustration af det skrå højde-
grænseplan i forhold til naboskel.
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8.3 Mod vej og sti må etableres faste hegn med en højde på  
 max. 180 cm. Faste hegn med højde på mere end 120  
 cm skal tilplantes og placeres mindst 50 cm fra skel mod  
 vej og sti. Tilplantning, slyngplanter el. lign. op ad faste  
 hegn skal placeres mindst 25 cm fra skel mod veje og  
 stier. Levende hegn skal placeres mindst 50 cm fra vej-  
 og stiskel.
8.4 Hegn på arealerne mellem strandbyggelinjen og strand- 
 beskyttelseslinjen, må kun udføres som levende hegn,  
 bestående af de for strandområdet karakteristiske træer  
 eller buske, jf. de for arealerne gældende fredningsbe- 
 stemmelser. Ny beplantning øst for strandbeskyttelses- 
 linjen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens forbud mod  
 tilstandsændringer, og forudsætter Naturstyrelsens tilla- 
 delse jf. §8.2. Gentilplantning i eksisterende haver er  
 ikke omfattet af forbuddet. Etablering af både faste og  
 levende hegn er omfattet af forbuddet.
8.5   bevaringsværdig beplantning (træer med stammeom 
 kreds på over 80 cm skal plejes og må ikke fældes eller  
 beskæres unødigt (jf. s. 11). Ved fældning f.eks. på  
 grund af sygdom eller lign. skal disse træer erstattes  
 med stedstypiske arter som eg, bøg, ask, el, lind, birk  
 eller skovfyr.
8.6 På egen grund tillades parkering af én indregistreret  
 campingvogn, ligesom trailer samt mindre trailerbårne  
 både uden køl, som joller, kanoer og lignende tillades  
 opbevaret på den del af grunden, som ikke er privat fæl- 
 lesvej.
8.7 Køretøjer over 3.500 kg må ikke parkeres på privat  
 grund.
8.8 Der må ikke opføres mini-vindmøller eller lignende inden  
 for lokalplanområdet.

§ 9   Tekniske forhold
9.1 bebyggelsen skal forsynes med vand fra Solrød Vand- 
 værk a.m.b.a.
9.2 Der er tilslutningspligt, men ikke aftagningspligt, til kol- 
 lektiv varmeforsyning. Derudover kan der etableres ved 
 varende energiforsyning i lokalplanområdet.
9.3 Paraboler må kun opsættes i overensstemmelse med  
 Solrød Kommunes regler for placering og udformning.
9.4 Afløbskoefficienten i lokalplanområdet skal ved nyt byg- 
 geri og belægningsarbejde overholde Solrød Kommunes  
 Spildevandsplan6. 

§ 10 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse
10.1 Nye boliger må ikke tages i brug før de er tilsluttet kol- 
 lektiv varmeforsyning og offentlig spildevandsanlæg.

§ 11 Aflysning af lokalplan
11.1 Lokalplan 316.2, Kystområdet Solrød Strand, aflyses i  
 sin helhed med vedtagelsen af denne lokalplan.

6) Nuværende maksimale afløbskoefficient for lokalplanområdet er: 0,30 for åben- 
  lave boliger og 0,50 for offentlige formål.
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§ 12 Lokalplanens retsvirkninger
12.1 Midlertidige retsvirkninger
 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de  
 ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes  
 på en måde, der foregriber indholdet af den endelige  
 plan. Der gælder efter § 17 i Lov om planlægning et  
 midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og æn- 
 dring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anven- 
 delse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
 Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændrings- 
 forslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyt- 
 telse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
 Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for  
 forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt  
 vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst indtil ét år  
 efter offentliggørelsen.
 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter,  
 der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af pla- 
 nen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det  
 vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af  
 planen, jf. ovenfor.
 
12.2 Retsvirkninger
 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentlig be-  
 kendtgørelse af lokalplanen, må ændringer, udstyknin- 
 ger, ny bebyggelse osv. på lokalplanområdet kun ske i  
 overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
 Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som  
 hidtil. Ønskes ændringer i de eksisterende forhold, skal  
 bestemmelserne følges. Lokalplanen kræver altså ikke,  
 at der etableres de anlæg m.v., som er indeholdt i pla- 
 nen.
 byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige  
 lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forud- 
 sætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af  
 området, der søges skabt ved lokalplanen.
 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen 
 nemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
 Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der  
 er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.  
 Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil  
 være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af pla- 
 nen, jf. ovenfor.
 
§ 13 Vedtagelsespåtegning
 Således vedtaget til offentlig fremlæggelse

 Solrød byråd den 5. oktober 2015

Bestemmelser
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matrikelnumre Solrød By, Solrød

21ab, 21d, 21p, 21q, 21r, 21s, 21t, 21u, 21v, 21x, 21y, 21z, 21ø, 21aa, 
22bu, 22bv, 22bz, 22bæ, 22bø, 22c, 22cb, 22f, 22h, 22k, 22l, 22m, 22u, 22v, 22x, 22y, 22z, 
22æ, 22ø, 
23b, 23k, 
24b, 24g, 24n, 
25a, 25gn, 25k, 25l, 25m, 25n, 25o, 
27c, 27h, 27i, 27k, 27l, 27m, 27n, 
34e, 
43a, 43aa, 43ad, 43ae, 43af, 43ag, 43ah, 43ai, 43ak, 43al, 43am, 43an, 43ao, 43ap, 43aq, 
43ar, 43as, 43at, 43au, 43av, 43ax, 43ay, 43az, 43b, 43bd, 43be, 43bf, 43bg, 43bi, 43bk, 
43bl, 43bm, 43bn, 43bp, 43bq, 43br, 43bs, 43bt, 43bu, 43bv, 43bx, 43by, 43c, 43e, 43m, 43p, 
43q, 43t, 43u, 43v, 43x, 43æ, 43ø, 
44a, 44c, 44g, 44h, 
46aa, 46ac, 46ad, 46ae, 46af, 46ag, 46ah, 46ai, 46ak, 46ao, 46ap, 46aq, 46ar, 46as, 46at, 
46av, 46ax, 46ay, 46az, 46aæ, 46aø, 46b, 46ba, 46bd, 46bf, 46bg, 46bh, 46bi, 46d, 46e, 46f, 
46g, 46h, 46k, 46m, 46n, 46o, 46p, 46q, 46r, 46s, 46u, 46v, 46y, 46z, 46æ, 46ø, 
47aa, 47ae, 47af, 47ah, 47ai, 47ak, 47al, 47am, 47ao, 47ap, 47aq, 47ar, 47as, 47at, 47au, 
47c, 47e, 47n, 47o, 47p, 47q, 47r, 47s, 47t, 47u, 47v, 47z, 47æ,
48a, 48aa, 48ab, 48ac, 48ad, 48ae, 48af, 48ag, 48ah, 48ai, 48al, 48am, 48ao, 48ap, 48aq, 
48ar, 48at, 48au, 48ax, 48aø, 48be, 48bh, 48bi, 48bk, 48bl, 48bq, 48bs, 48e, 48f, 48g, 48h, 
48i, 48k, 48l, 48m, 48n, 48o, 48p, 48q, 48r, 48s, 48t, 48v, 48x, 48æ, 
49ab, 49ac, 49ad, 49af, 49ag, 49ah, 49ai, 49ak, 49am, 49an, 49ao, 49ap, 49aq, 49ar, 49as, 
49at, 49au, 49av, 49ax, 49ay, 49bf, 49bi, 49bk, 49bl, 49bm, 49bn, 49bo, 49bq, 49c, 49d, 49f, 
49i, 49k, 49l, 49n, 49o, 49p, 49q, 49r, 49s, 49t, 49u, 49v, 49y, 49z, 49æ, 49ø, 
50a, 50ab, 50ac, 50ad, 50ae, 50ag, 50ah, 50ai, 50ak, 50al, 50am, 50an, 50ao, 50aq, 50ar, 
50as, 50at, 50av, 50ax, 50ay, 50az, 50aæ, 50aø, 50b, 50ba, 50bb, 50bc, 50bd, 50be, 50bf, 
50bg, 50bh, 50bi, 50bk, 50bl, 50bm, 50bp, 50bq, 50bs, 50bz, 50bæ, 50bø, 50c, 50ca, 50cb, 
50cd, 50g, 50p, 50q, 50t, 50u, 50v, 50x, 50y, 50z, 50æ, 50ø, 
51aa, 51ab, 51ac, 51ad, 51ae, 51af, 51ag, 51ai, 51ak, 51al, 51ao, 51ap, 51ar, 51ax, 51ay, 
51bf, 51bh, 51bi, 51bk, 51bq, 51bs, 51bu, 51bv, 51bx, 51by, 51bz, 51bæ, 51bø, 51c, 51ca, 
51cb, 51cc, 51cd, 51ce, 51cf, 51cg, 51cl, 51cm, 51cn, 51co, 51cp, 51cq, 51cr, 51cs, 51ct, 
51cu, 51cv, 51d, 51e, 51h, 51i, 51l, 51m, 51n, 51o, 51p, 51q, 51r, 51s, 51t, 51u, 51v, 51x, 
51y, 51z, 51æ, 51ø, 
del af 51be,
52aa, 52ac, 52af, 52ag, 52ak, 52at, 52au, 52bc, 52be, 52bf, 52bg, 52e, 52f, 52g, 52i, 52m, 
52o, 52s, 52y, 52æ, 
53aa, 53ab, 53ac, 53ah, 53ai, 53am, 53ap, 53aq, 53ar, 53at, 53b, 53bf, 53bg, 53bh, 53bi, 
53bk, 53bn, 53bp, 53bu, 53bv, 53bø, 53c, 53ca, 53cb, 53cc, 53ce, 53ch, 53ci, 53ck, 53cl, 
53cn, 53cp, 53cq, 53cr, 53cs, 53cu, 53cv, 53cx, 53e, 53k, 53l, 53o, 53r, 53v, 53y, 53æ, 53ø, 
54aa, 54ab, 54b, 54c, 54d, 54e, 54f, 54g, 54h, 54i, 54k, 54l, 54m, 54n, 54o, 54p, 54q, 54r, 
54s, 54t, 54u, 54v, 54æ, 
55a, 55i, 55k, 55l, 55m, 55o, 55p, 55q, 55r, 55u, 55v, 
56a, 56aa, 56ab, 56ac, 56ad, 56ae, 56af, 56ag, 56ai, 56ak, 56al, 56am, 56an, 56ao, 56ap, 
56at, 56au, 56av, 56ax, 56ay, 56az, 56aæ, 56aø, 56b, 56ba, 56bb, 56bc, 56bd, 56be, 56bf, 
56bg, 56bh, 56bk, 56bl, 56bn, 56bo, 56bs, 56bu, 56c, 56d, 56g, 56h, 56i, 56k, 56m, 56n, 
56o, 56p, 56r, 56u, 56v, 56x, 56y, 56z, 56æ, 56ø, 
57aa, 57ab, 57ac, 57ad, 57ae, 57af, 57ag, 57ah, 57ai, 57ak, 57al, 57am, 57an, 57ao, 57aq, 
57ar, 57as, 57av, 57b, 57bg, 57bk, 57bl, 57g, 57k, 57l, 57m, 57n, 57o, 57p, 57q, 57r, 57s, 
57t, 57u, 57v, 57x, 57y, 57z, 57æ, 57ø,
58a, 58aa, 58ac, 58ag, 58ah, 58ak, 58al, 58am, 58an, 58ao, 58ap, 58aq, 58ar, 58as, 58at, 
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58au, 58av, 58ax, 58ay, 58az, 58aæ, 58aø, 58b, 58ba, 58bb, 58bc, 58bd, 58be, 58bf, 58bg, 
58bh, 58bi, 58bk, 58bl, 58bm, 58bn, 58bo, 58bs, 58bt, 58bv, 58bx, 58by, 58bz, 58c, 58ci, 
58cm, 58d, 58e, 58f, 58h, 58i, 58k, 58l, 58m, 58n, 58o, 58p, 58q, 58r, 58s, 58t, 58u, 58v, 
58y, 58æ, 58ø,
59ad, 59ae, 59ag, 59ah, 59am, 59an, 59ao, 59as, 59av, 59b, 59bb, 59bc, 59be, 59bg, 59bh, 
59bi, 59bk, 59bl, 59bm, 59bn, 59bo, 59bp, 59bs, 59bt, 59bu, 59ca, 59cb, 59cc, 59cd, 59ce, 
59cf, 59ch, 59ci, 59ck, 59cl, 59cm, 59cr, 59cs, 59ct, 59cu, 59cv, 59cx, 59cy, 59cz, 59cæ, 
59cø, 59d, 59da, 59db, 59dd, 59e, 59i, 59k, 59l, 59o, 59p, 59s, 59v, 59x, 59y, 59æ, 59ø, 
60ac, 60ad, 60ae, 60af, 60ag, 60ah, 60ak, 60am, 60at, 60ax, 60ay, 60aæ, 60aø, 60b, 60bb, 
60bc, 60be, 60bf, 60bg, 60bh, 60bi, 60bk, 60bl, 60bm, 60bo, 60br, 60bs, 60bt, 60bv, 60bx, 
60by, 60c, 60ca, 60cc, 60cd, 60ce, 60cf, 60cg, 60ch, 60ci, 60ck, 60d, 60g, 60k, 60l, 60m, 60n, 
60o, 60s, 60t, 60y, 60z, 60æ, 
61c, 61f, 61g, 61i, 61k, 61l, 61m, 61n, 61p, 61q, 61s, 61u, 61v, 61x, 
62aa, 62ab, 62ac, 62ad, 62ae, 62af, 62ag, 62ah, 62ak, 62al, 62am, 62ao, 62ap, 62aq, 62ar, 
62as, 62at, 62au, 62av, 62ax, 62ay, 62aæ, 62aø, 62b, 62ba, 62bc, 62bd, 62be, 62bg, 62bh, 
62bi, 62bk, 62bl, 62bm, 62bn, 62bo, 62bp, 62bq, 62br, 62bs, 62c, 62e, 62f, 62g, 62h, 62i, 
62k, 62m, 62n, 62o, 62q, 62s, 62u, 62v, 62x, 62y, 62æ, 
81a, 82, 83

del af 9da,

matrikelnummer Jersie By, Jersie

Vejlitra Solrød By, Solrød

7000bp, 7000k 
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Tinglyste vejudvidelsesdeklarationer
Oplistet på baggrund af ejendommenes beliggenhed fra nord mod syd i lokalplanområdet.

matr.nr., 
dato for tinglysning

Beskrivelse

43-bk, 09-04-1975        Halvdelen af vendeplads. Rids med størrelse er tinglyst.

51-q, 02-11-1971                 5 m hjørneafskæring til vendeplads mod matr.nr. 51-o.

49-at, 22-02-1966                 Tillæg på 1,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
                                               bredde skal være 8 m).

49-ag, 06-04-1983                 Tillæg på 1,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede           
          bredde skal være 8 m).

49-ad, 25-01-1973        Tillæg på 1,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede    
          bredde skal være 8 m).

46-aæ, 02-08-1979         Tillæg på 1,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede    
          bredde skal være 8 m).

46-ba, 17-04-1973        Tillæg på 1,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 8 m).

46-aq, 19-01-1973                 Tillæg på 1,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 8 m).

46-ar, 10-08-1979        Tillæg på 1,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 8 m).

48-ap, 25-07-1978        Tillæg på 1,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 8 m).

48-aq, 31-01-1975                 Tillæg på 1,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 8 m).

53-r, 10-08-1979        Tillæg på 2 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede bredde  
          skal være 6 m).

52-af, 23-09-1969                 Tillæg på 1,25 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 8 m).

60-z, 26-11-1979        Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 6 m).

60-b, 12-07-1976                 Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 6 m).

60-bx, 19-05-1972                 Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 6 m).
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matr.nr., 
dato for tinglysning

Beskrivelse

60-bv, 04-12-1972        Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 6 m). Tillægget går fra det vestlige naboskel  
          (matr. nr. 60-bx) og 35 m mod øst. 

60-bm, 01-08-1977                 Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 6 m).

60-bs, 13-10-1976                 Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 6 m).

54-aa, 26-06-1974                 Tillæg på 2 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede bredde  
          skal være 6 m).

54-æ, 24-05-1968        Tillæg på 2 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede bredde  
          skal være 6 m).

54-ab, 24-11-1971        Tillæg svarer til, at vejens samlede bredde skal være 6 m i   
          hele matriklens længde.

58-ag, 21-08-1979                 Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 6 m).

58-bi, 08-06-1983        Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 6 m).

58-cm, 15-06-1983        Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 6 m).

58-a, 29-04-1967        Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 6 m).

59-ae, 06-01-1977        Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 8 m).

59-av, 28-05-1979        Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 8 m).

58-bm, 19-10-1976        Tillæg på 0,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 8 m) samt 5 m hjørneafskæring til vende-
          plads mod matr.nr. 58-an.

50-av, 28-02-1979        Tillæg på 1,5 m fra eksisterende vejskel (vejens samlede   
          bredde skal være 8 m) samt vendeplads øst for strandbeskyt- 
          telseslinjen (som indtegnet i byplanvedtægt 4).

49-f, 27-07-1966        Tinglyst deklaration om vejudlæg og vendeplads.
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Forslag til Lokalplan 316.4 
med tilhørende kommune-
plantillæg er udarbejdet af 
Teknik og Miljø, Team Plan 
& byg, Solrød Kommune.

Forslagene er fremlagt til 
offentlig høring i perioden 
fra den 16. oktober 2015 
til den 11. december 2015, 
begge dage medregnet.

Hvis du vil foreslå ændrin-
ger eller har bemærknin-
ger til planforslagene, kan 
disse sendes til 

Solrød Kommune, 
Solrød Center 1, 
2680 Solrød Strand, 

eller 

teknisk@solrod.dk såle-
des at de er kommunen 
i hænde senest den 11. 
december 2015. 

Der afholdes borgermøde 
om lokalplanforslaget 
mandag den 16. november 
2015 kl. 19.30 i kantinen 
på Solrød Rådhus.


