
|

Tillæg nr. 1 til
Lokalplan nr. 206.1 
Havdrup Vest

BYRÅDET

FORSLAG

SOLRØD KOMMUNE

FORSLAG



2

Indhold

FORSLAGFORSLAG

Lokalplanvejledning      3
Redegørelse          6

Bestemmelser for lokalplantillægget        
§ 1 Lokalplanens formål     13
§ 2 Område og zonestatus    13
§ 3 Områdets anvendelse    13
§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold   14
§ 7 Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden 
        14
§ 9 Tekniske forhold     16

§ 14 Vedtagelsespåtegning    17

Kort 
Kortbilag 1, matrikelkort             
Kortbilag 2, arealanvendelse 
Kortbilag 3, helhedsplan Havdrup Vest, 2012    
     

Planlovsystem 2017  
Kommunens planlægning er 
underlagt både den statslige og 
regionale planlægning.

LANDSPLANLÆGNING

Landsplanredegørelser
Oversigt over statslige interesser

KO
M

M
U

N
E

RE
GI

O
N

Vandplan
Natura 2000-planer

ST
AT

KOMMUNEPLANER
Planstrategi
Arealregulering for by og land

LOKALPLANER

REGIONALE UDVIKLINGSPLANER

strategi



3

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 lokalplan-
tillægget.

Kortbilag

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 og et 
lokalplantillæg? 

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.

Det er muligt at supplere eller ændre bestemmelser i en gæl-
dende lokalplan ved at lave en lokalplan, der alene indeholder 
den eller de bestemmelser, som planen ønskes ændret eller 
suppleret med. En sådan lokalplan kaldes et lokalplantillæg.

Hvordan behandles en lokalplan og et lokalplantil-
læg?

borgermøde i høringsperioden.

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

Når lokalplanen/-tillægget er endeligt vedtaget, bekendtgøres 
dette i lokalpressen 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:

www.retsinformation.dk

Lokalplanvejledning

FORSLAG

 

Forslag til Tillæg til lokalplan 

206.1, Havdrup Vest, er frem-

lagt i offentlig høring i perio-

den fra den 14. juni 2018 til 

den 12. juli 2018, begge dage 

inklusive.
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Klagevejledning

Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan der ifølge Planlovens 
§ 58 klages over retlige spørgsmål. Solrød Kommune videresen-
der eventuel klage til Planklagenævnet sammen med kommu-
nens bemærkninger til sagen. 

www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor du logger på med Ne-
mID. Klagen sendes via Klageportalen til den myndighed, der 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen.

Hvad kan der klages over

Du kan klage over retlige spørgsmål, f.eks. hvis du mener, at 

Du kan derimod ikke klage over, at kommunen, efter din opfat-
-

forskellige afgørelser.

Hvem kan klage

Enhver der har retlig interesse i sagens udfald, f.eks. ansø-
gere, naboer, omboende, lokalforeninger (grundejerforeninger, 
vejlaug) og andre, som er omfattet af en retlig interesse eller er 
part i sagen.

Frist for at klage

Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er meddelt.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder 
fra den dato afgørelsen er meddelt.

Gebyr

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder 
anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Geby-

eller en virksomhed/organisation.  
Privatpersoner skal betale gebyr på 900 kr.  
Virksomheder og organisationer skal betale gebyr på 1.800 kr.

Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af kla-
gegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. 
Gebyret skal indbetales, inden for en af Planklagenævnet fastsat

frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvi-
ses klagen.

For yderligere information 

henvises til Planklagenævnets 

hjemmeside, der kan tilgås via 

Nævnenes Hus på: 

www.naevneneshus.dk



5

Lokalplanvejledning

FORSLAG

Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis:

 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse æn- 
 dres eller ophæves,

 2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller

 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,  
 manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke

 er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

gebyr for hver selvstændig klageskrivelse.

klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed eller en 
organisation opkræves 1.800 kr.



Lokalplanområdets placering i 
kommunen.
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Redegørelse
 
Lokalplanens baggrund og formål

Byrådet vedtog i 2009 lokalplan 206.1 for Havdrup Vest. Lokal-
planen fastlægger den overordnede struktur for byudviklingsom-
rådet Havdrup Vest, der er planlagt som et samlet attraktivt by-
område med mange forskellige boligtyper og -størrelser. Via den 

at Havdrup Vest hænger sammen med resten af Havdrup.

I forbindelselse med Solrød Kommunes forberedelser til bebyg-
gelse af delområde B2, se Kortbilag 2, har der vist sig et behov 
for, at etablere et forsinkelsesbassin, som kan tilbageholde vand 
fra delområdet, inden det udledes til kloaksystemet.

Den gældende lokalplan 206.1 tillader imidlertid ikke et sådan 
bassin opført, da arealet, hvorpå det skal etableres, er udlagt til 
boligbebyggelse.

Nærværende tillæg til Lokalplan 206.1 har derfor til formål at 
sikre det planmæsige grundlag for, at et forsyningsbassin kan 
etableres, samt at give mulighed for, at dette sker med hen-
synstagen til områdets rekreative struktur.

Desuden fastsætter lokalplantillægget nye bestemmelser for 
parkering, bebyggelse og terrænregulering indenfor tillæggets 
område.

den 14. juni 2018 til den 12. juli 2018, begge dage medregnet. 

Redegørelse
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Lokalplanområdets placering i 
nærområdet.

Redegørelse

Byudvikling i Havdrup Vest

Havdrup Vest består af en kommunal del på ca. 12,4 ha., som 
er fordelt på etaperne 1-6, og en privatejet del på ca. 7 ha. 
kaldet etape 7.

Området er beliggende i Havdrups sydvestlige hjørne, og af-
grænses mod nord af Kildevej/Ulvemosevej, mod syd af Solvar-
meanlægget, mod vest af rideskolen og mod øst af eksisterende 
parcelhusbebyggelse på Vinkelvej og Vestermarksvej, samt 
Havdrup Hovedgade.

Den kommunale del består af 5 forskellige etaper til bebyggelse, 

2 består af 49 parcelhusgrunde. På etape 3 opføres 44 almene 
boliger som rækkehuse i to etager. Etape 4 er bebygget med 40 
dobbelthuse. Etape 5 (delområde B2) er den sidste af de kom-
munale arealer, som endnu ikke er bebygget. Arealet forventes 
bebygget med 20-24 rækkehuse i op til to etager. Mellem de 
bebyggede områder etablerer Solrød Kommune grønne fælles-
arealer.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet har et samlet areal ca. 9300 m2 og afgrænses 
som vist på Kortbilag 1. Området afrænses mod nord og øst af 
dobbelhuse på Hyldeblomsthaven og Syrenhaven. Mod syd og 
vest afgrænses området af den privatejede del af havdrup vest, 
etape 7, som indtil nu har fungert som landbrugsjord.

Vejadgang til lokalplanomådet sker via Syrenhaven, der er en 
privat fællesvej.

Etapeoversigt Havdrup Vest.

FORSLAGFORSLAG
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Eksisterende forhold

Lokalplanområdet har tidligere været anvendt til landbrug, men 
er nu under udvikling til et nyt byområde. Ud over et levende 
hegn langs lokalplanområdets grænse mod etape 7 er der ingen 
eksisterende markant beplantning i området. Det levende hegn 
søges så vidt det er muligt bibeholdt i forbindelse med anlægget 
af fælles grønne arealer.

Området er idag udlagt til boligbebyggelse med mellemliggende 
rekreative arealer, med udgangspunkt i en helhedsplan for Hav-
drup Vest fra 2012.

I forbindelse med byudviklingen har Solrød Kommune tilrettet 

brinkerne ud.

Tykmosevej og Havdrup Hovedgade. På den måde er der skabt 
en forbindelse gennem Havdrup, som leder udenom centrum. 

en stor del af Havdrup Vest, idet både Kamillehaven (etape 1 og 
2) og Timianhaven (etape 3) har vejadgang herfra.

I lokalplan 206.1 har etape 5 betegnelsen delområde B2 og 
er afgrænset som vist i lokalplanens Kortbilag 2. området kan 
bebygges med tæt-lav bebyggelse i form af dobbelthuse eller 
rækkehuse, eller med etageboliger i 2 etager.

Fremtidige forhold

Lokalplantillægget sikrer, at delområde B2 kan anvendes til bo-

Grænsen for delområde B2 ændres således at et forsinkelses-
bassin kan etableres i den syd-østlige del af arealet, i det nye 
delområde D. Delområde G, som på sigt skal være en del af et 
større sammenhængende grønt område, fastholdes, som i lokal-
plan 206.1

Området forventes stadig bebygget med 20-24 boliger, ligesom 
det stadig er udlagt til tæt-lav bebyggelse i form af dobbelthuse 
eller rækkehuse, samt etageboliger i 2 etager.

Den udvidede anvendelsesmulighed for delområde B2 ændrer 
ikke lokalplanområdets karakter af at være en attraktiv haveby 
med forskellige boligtyper og -størrelser, ligesom den overord-
nede struktur fra helhedsplanen bibeholdes. 

Redegørelse

Fremtidige forhold omkring 
delområde B2 og D

Eksisterende forhold omkring 
delområde B2.

FORSLAGFORSLAG
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Kommuneplan 2017-2029 inde-
holder rammer for lokalplanlæg-
ningen.
Kommuneplanen er digital og 
kan findes via dette link:  
kommuneplan.solrod.dk

Forhold til anden planlægning

Landsplandirektiv Fingerplan 2017

Landsplandirektivet Fingerplan 2017 omfatter alle hovedstads-
områdets kommuner og udgør det overordnede grundlag for 
kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, 

i overensstemmelse med Fingerplan 2017.

Vandområdeplan 2015-2021

Vandområdeplan 2015-2021 for vanddistriktområde Sjælland 
beskriver hvilke retningslinjer og miljømål, der gælder på vand-
området. Planen er en videreførsel af Vandplanerne 2009-2015.

Solrød Kommune har i oktober 2015 vedtaget handleplaner for, 
hvordan miljømålene skal nås.

Lokalplanområdet ligger inden for et område, som er udpeget til 
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor grund-
vandet skal beskyttes. Lokalplantilæggets bestemmelser er ikke 
i strid med grundvandsbeskyttelsen i området.

Kommuneplan 2017-2029

Området er omfattet af kommuneplanens bestemmelser for 
rammeområde 206.

For området gælder følgende rammer for indholdet af lokal-
planlægningen:

At området må anvendes til boligformål med tilhø-
rende kollektive funktioner som børneinstitution, 
fælles hus og lignende. 

 I den nordøstlige del af området reserveres areal til 

At bebyggelsesprocenten max må være 35 for områ-

At parcelhuse maksimalt må bygges i 1 etage med 
udnyttet tagetage, øvrige boligbebyggelse maksimalt 
må bygges i 2 etager og daginstitution maksimalt må 
opføres i 1 etage.

 Der må opføres max. 250 boliger i området.

Mindst 20 % af området skal anvendes til større 
sammenhængende fælles friarealer.

Redegørelse

FORSLAGFORSLAG
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Området udbygges i etaper på baggrund af en 
strukturplan, der sikrer en attraktiv haveby, som en 
integreret  del af Havdrup.

Området har status af byzone og landzone.

Områdets fremtidige status er byzone. 

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

I de generelle rammer står blandt andet, at man i forbindelse 
med udarbejdelse af lokalplaner og større projekter, så vidt det 

-
fatter eksempelvis forsinkelsesbassiner, som det, nærværende 
tillæg skal give mulighed for.

Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med kommunepla-
nens rammebestemmelser og retningslinjer.

Fortidsminder

Der er udført arkæologiske forundersøgelser i Havdrup Vest. På 
en del af området har der vist sig spor af fortidsminder. Derfor 
er der udført udgravninger af de områder, hvor det var formo-
det, at der ville være arkæologiske fund af betydning.

Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, 
ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i med-
før af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører 
fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Museum Sydøst-
danmark.

Bygherren kan i henhold til museumslovens § 25 anmode Mu-
seum Sydøstdanmark om at tage stilling til, hvorvidt jordarbej-
der vil berøre væsentlige fortidsminder.

Forhold til byens andre funktioner

Vej- og parkeringsplanlægning

Ændring af mulighederne for arealanvendelse vurderes ikke at 
have betydning for vej- og parkeringsplanlægningen for områ-
det, hvorfor der henvises til lokalplan 206.1.

Lokalplanens ændrede muligheder for anvendelse i delområde 
B2 vurderes ikke at medføre støjgener for de omkringboende.

Vand og varme

Redegørelse

FORSLAGFORSLAG
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Der henvises til Lokalplan 206.1, idet nærværende lokalplantil-
læg ikke har nogen betydning i forhold til den heri indeholdte 
redegørelse.

Spildevandsplanlægning

Som led i kommunens klimatilpasningsplan ønsker Solrød Kom-
mune at mindske overbelastning af kommunens regnvandsklo-
akker, vandløb og søer for at forebygge oversvømmelser. Det er 

-
sætninger, regnvandskloakken er anlagt efter.

Bebyggelse inden for delområde B2 skal ifølge Solrød Kom-
munes Spildevandsplan overholde en befæstelsesgrad på 0,4. 
Befæstelsesgraden er både et udtryk for, hvor meget regnvand 

-
ten) og for den maksimale del af arealet, der må befæstes og 

tilbageholdelse.

Ved omdannelse til boliger vil det betyde, at maksimalt 40% af 
grunden må være fuldt befæstet. Hvis ikke dette kan overhol-

på alternativ vis, eksempelvis ved nedsivning.

muligt, nedsves på egen grund eller opsamles til vandingsformål 
eller lignende.

I Kommuneplan 2017-2029 er det bestemt, at klimatilpasning, 
herunder nye forsinkelsesbassiner, så vidt det er muligt skal 
tilføres rekreative elementer, for at skabe større rekreativ værdi 
for lokalområderne.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, 
som trådte i kraft den 10. maj 2017, skal kommunen gennem-
føre 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 påvirkning 
på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal 
gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Lokalplantillægget tillader anlægget af et regnvandsbassin samt 

Redegørelse
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12

ændrer på grænserne for delområde B2, men ændrer ikke på de 
overordnede forhold i forhold til gældende lokalplan. Lokalplan 
206.1 blev i 2008 screenet i forhold til miljøvurdering, og en 
miljøvurdering af lokaplanforslaget blev ikke vurderet nødven-
dig.

Det er derfor Byrådets vurdering, at der på baggrund af “scree-
ning” af lokalplanen ikke skal fortages en miljøvurdering af 
lokalplantillægget.

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.

Redegørelse

FORSLAGFORSLAG
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Bestemmelser

Bestemmelser for lokalplantillægget

SOLRØD KOMMUNE
Tillæg til lokalplan nr. 206.1
Havdrup vest

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287  
af 16. april 2018) fastsættes følgende ændringer til lokalplan 
206.1, Havdrup Vest.

§ 1  Lokalplantillæggets formål

Ny § 1.3 som følger:

 Formålet med lokalplanen er:

-
ning af regnvand i delområde D, samt at delområde D 
tilføres rekreative værdier i det omfang, det er muligt.

§ 2 Område og zonestatus

Ny §2.1 og 2.2 som følger:

2.1 Lokalplantillægget afgrænses som vist på Kortbilag 1, og 
omfatter matrikel nr. 19a, ulvemose, Havdrup.

2.2 Matrikel nr. 19a, Ulvemose, Havdrup ligger i byzone.

§ 3  Områdets anvendelse

Ny §3.1 som følger:

3.1 Lokalplanområdet opdeles i B2, D og G delområder, som 
vist på Kortbilag 2.

 Delområde B2 anvendes til boligformål i form af tæt-lavt 
byggeri eller etagebyggeri i max. 2 etager. Der kan opfø-
res dobbelthuse, rækkehuse eller bebyggelse i to etager 
med vandrette lejlighedsskel. Bebyggelse skal ske med 
udgangspunkt i bebyggelsesstrukturen vist på Kortbilag 
3.

 Område D anvendes til tekniske formål i form af regn-
vandsbassin eller andre klimatilpasningstiltag, samt til 

FORSLAG
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grønne arealer, legeplads og andre rekreative formål.

§5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

Ny §5.3 som følger:

§5.3 Der skal på egen grund udlægges areal til parkering sva-
rende til:

2 pladser pr. bolig i dobbelthuse

Minimum 1 plads pr. bolig til rækkehuse

 Der skal ved rækkehuse desuden udlægges et antal par-
keringspladser på vejareal svarende til 1 plads pr. bolig. 
Pladserne skal kunne benyttes som gæsteparkering.

 Ved etageboliger skal der udlægges areal til parkering 
svarende til 1,5 plads pr. bolig. Udlægges parkerings-
pladserne på vejareal eller som fællesparkeringsplads, 
skal parkeringsbåsene markeres. Markeringen skal god-
kendes af vejmyndigheden.

 Parkering skal være anlagt inden ibrugtagning af bebyg-
gelse.

 Belysning på parkeringspladser skal være parkarmaturer, 
med lyspunkthøjde ned til 3,5 m med nedadrettet af-
skærmet lyskilde.

§7 Bebyggelsens omfang, placering og ydre 
fremtræden

§ 7.14 tilføjes og ny §7.5, 7.6 og 7.13 som følger:

7.5 Rækkehuse og etageboliger- omfang og placering:

 Ved opførelse af rækkehuse eller etageboliger må delom-
råde B2 bebygges med op til 40%.

 Rækkehuse må have en maksimal husdybde på 12 m.

 Ved rækkehuse i 2 etager må det samlet etageareal pr. 
bolig ikke overstige 144 m2.

 Rækkehusene må opføres i 1 etage, 1 etage med udnyt-
tet tagetage eller 2 etager.

 Der, hvor der er vist rækkehuse kan der bygges etagebo-

Bestemmelser

FORSLAG
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Bestemmelser

liger i 2 etager, dvs. lejligheder med vandrette skel.

 For rækkehuse og etageboliger gælder det, at bebyg-
gelsen må have en maksimal højde på 7,5 m målt fra 
naturligt terræn eller et af bygningsmyndigheden fastsat 
niveauplan til tagets højeste punkt.

 Til hver bolig må der opføres 1 udhus på maks. 10 m2 

samt 1 carport på maks. 15 m2. Der må ikke opføres 
garager.

7.6 Rækkehuse og etageboliger - ydre fremtræden:

 Sammenbyggede boliger (inkl. carporte/udhuse) skal op-
føres som en arkitektonisk enhed og vedligeholdes som 
en enhed. Dvs. at taghældning, tagdækning, materialer, 
farver, vinduestyper og døre skal være ens. 

 Boligerne skal være muret eller i træ. Murværk må op-

vandskuret og malet murværk.

 Facader i træ skal være behandlede, enten med olie eller 
malet. Mindre facadepartier af de murede bygninger kan 
opføres med beklædning af træ eternit eller lignende. 

 Bebyggelse kan have farverne hvid, sort grå, alle teglfar-
ver, naturtræ samt gul og dæmpet mørk blå, som anven-
des på træhuse.

at sikre et levende område. Vinduet må ikke være mat-
teret eller blændet.

eller tagpap med taghældning på mindst 25 grader, målt 
med det vandrette plan. Tagene kan ved bebyggelse i 2 

 Tagstenslignende plader i metal må ikke anvendes på 
boliger.

7.13 Terrænregulering:

 I delområde D og i forbindelse med byggemodningen af 
B2 må der foretages terrænregulering. Terrænregulerin-
gen skal godkendes af bygningsmyndigheden efter en 
samlet plan. Terrænregulering må ske helt frem til skel 
mod eksisterende bebyggelse i delområde B1 og langs 
skel mellem delområde B2 og D.

 Intet sted i skel må der terrænreguleres til koter, der 
overstiger eksisterende koter i skel. Undtaget herfor er 
delområde B2 langs skel mod delområde D.

FORSLAG
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 Eksisterende skråning på delområde B2 mod delområde 
B1 må ikke fjernes.

§7.14 Terrænregulering på den enkelte grund i delområde B2 
må ske uden byggemyndighedens tilladelse, såfremt den 
ikke overstiger +/- 30 cm i forhold til eksisterende ter-
ræn eller til et i forbindelse med byggemodningen regu-
leret terræn og ikke sker nærmere skel end 0,5 m.

 I forbindelse med godkendelse af vejprojekt fastlægger 
bygningsmyndigheden sokkelkoter for bygninger på den 
enkelte grund.

 Terrænregulering skal ske så tæt på huset som muligt, 
så det naturlige terræn langs skel bevares.

§9 Tekniske anlæg

§9.6 og 9.7 tilføjes som følger:

0,4.

 Hvis dette ikke kan overholdes, skal vandet der falder 

- eksempelvis ved nedsivning.

 Vand fra den færdige bebyggelse eller fra private befæ-
stede arealer må ikke ledes til vejarealer.

9.7 I delområde D kan der anlægges LAR løsninger der 
afhjælper Havdrup Vest ved regnhændelser. Det skal så 
vidt muligt sikres, at bassinet tilføres rekreative værdier i 
form af eksempelvis beplantning og mulighed for adgang 
til bassinet.

Ny §12.1 som følger:

-
de bestemmelser i lokalplan 206.1, Havdrup Vest, for det 
område, lokalplantillægget er gældende:

 § 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 5.3, 7.5, 7.6, 7.13 og 12.1.

-
ses for det område, lokalplantillægget er gældende:

 Kortbilag 1, 2, 3 og 4.

Bestemmelser

FORSLAG
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Bestemmelser

 Bestemmelser og bilag i lokalplan 206.1 ud over de 
-

de for det område, lokalplantillægget omfatter.

§ 14  Vedtagelsespåtegning

 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget på vegne af Byrådet  
i Solrød Kommune den 11. juni 2018.
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Kortbilag 1
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Kortbilag 2
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Kortbilag 3

Helhedsplan Havdrup Vest, 2012

FORSLAGFORSLAG
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Forslag til Tillæg nr. 1 

til lokalplan nr. 206.1 er 

udarbejdet af Teknik og 

Miljø, Team Plan & Byg, 

Solrød Kommune.

Planforslaget er fremlagt 

til offentlig høring i perio-

den fra den 14. juni 2018 

til den 12. juli 2018, 

begge dage medregnet.

Hvis du vil foreslå 

ændringer eller har 

bemærkninger til plan-

forslagene, kan disse 

sendes til: 

Solrød Kommune, 

Solrød Center 1, 

2680 Solrød Strand, 

eller 

teknisk@solrod.dk 

således at de er kommu-

nen i hænde senest den 

12. juli 2018.


